
PHẦN 26 - ĐỖ MƯỜI CỘNG SẢN 

 

Đặng Chí Hùng (Danlambao) 

 
I. HOẠN LỢN ĐỖ MƯỜI 

 

Đỗ Mười theo thông tin của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (Cộng Sản) có một lý lịch rất 

“đỏ” từ đầu tới chân. Chính vì thế Mười nắm chức Tổng Bí Thư của đảng cướp Cộng sản Việt 

Nam và cho tới già vẫn “kiên định” đi theo chủ nghĩa hoang tưởng và cướp bóc mà nhân loại 

đã bỏ vào sọt rác của thế kỷ. 

 

“Đồng chí Đỗ Mười, tên thật là Nguyễn Duy 

Cống, sinh ngày 2-2-1917 tại xã Đông Mỹ, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

 

Là một thanh niên yêu nước sớm giác ngộ 

Cách mạng, năm 19 tuổi, đồng chí đã tham 

gia hoạt động trong Phong trào vận động 

Dân chủ 1936-1939. Năm 1939, đồng chí 

được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông 

Dương. Năm 1941, đồng chí bị Thực dân 

Pháp bắt và kết án 10 năm tù, giam tại 

Nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội. Tháng 3-1945, 

đồng chí vượt ngục và tiếp tục hoạt động 

Cách mạng, tham gia Tỉnh ủy Hà Đông, 

trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền ở Hà Đông. 

 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành 

công, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy 

Hà Đông. Đầu năm 1946, đồng chí được cử 

làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đến cuối năm 

http://danlambaovn.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/-QhG7RCdAFsY/UmFmdcSgPuI/AAAAAAABcLY/Qz_AXE4ZX4U/s1600/domuoicongsan-danlambao.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Kiq7VJla8TM/UmFLTSqPUII/AAAAAAABcI4/-NS_nuapwUA/s1600/domuoi-danlambao.jpg


1946, làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - Hành chính tỉnh Nam Định. Năm 

1948, đồng chí làm Khu ủy viên Khu III kiêm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Năm 1950, làm Phó 

Bí thư Liên khu ủy III kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - Hành chính Liên khu III, Chính 

ủy Bộ Tư lệnh Liên khu III. Từ năm 1951 đến năm 1954, làm Bí thư Khu ủy Tả ngạn sông 

Hồng kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - Hành chính và Chính ủy Bộ Tư lệnh Khu Tả ngạn 

sông Hồng. 

 

Năm 1955, đồng chí là Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố Hải 

Phòng. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa II (3-1955), đồng chí được 

bầu bổ sung làm Ủy viên Dự khuyết và tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-

1960), đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

 

Từ năm 1956 đến năm 1973, đồng chí đã giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Nội thương rồi Bộ 

trưởng Bộ Nội thương, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Trưởng phái đoàn thanh tra Chính 

phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước, Phó Thủ 

tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 

Tháng 12-1976, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu vào 

Ban Chấp hành Trung ương và Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Thủ 

tướng Chính phủ. Tháng 3-1982, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí 

được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội 

đồng Bộ trưởng. 

 

Tháng 12-1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí được bầu vào 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và sau đó được phân công làm Thường trực Ban Bí 

thư. Tháng 6-1988, đồng chí được Quốc hội khóa VIII bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng. 

 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và VIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính trị và là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

 

Đồng chí là Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 

 

Tháng 12-1997, đồng chí đã đề nghị chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư và được Hội nghị lần 

thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) suy tôn làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng. 

 

Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong giai đoạn đầy khó khăn do 

những biến động tiêu cực ở Liên Xô và Đông Âu, đồng chí Đỗ Mười đã góp phần cùng Trung 

ương Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi thử thách, cam go, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp 

tục tiến lên.” (1) 

 

Đỗ Mười được biết đến là một kẻ vô học, ông ta từng thẳng thừng chửi bới người Vệ sỹ riêng 

của mình vì đã cho một người tự nhận là “bạn học” của ông Tổng Bí Thư vào phòng riêng chờ 

được gặp. Lý do mà ông Mười chửi bới người Vệ sỹ đó là “Tao có đi học ngày nào đâu mà có 
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thằng nhận là bạn học”. Câu chuyện này là có thật 100% do chính anh em Vệ sỹ kể chứ không 

phải là chuyện bịa. Tuy nhiên việc đó không quan trọng. Nó chỉ là một điều bình thường trong 

chế độ Cộng Sản vì Nguyễn Tấn Dũng học lớp 3 làm Thủ Tướng, Hồ Chí Minh viết sai chính tả 

tòe loe còn làm “Danh nhân Văn hóa” thì việc ông Mười vô học làm Tổng Bí cũng chẳng có gì 

lạ. 

 

Ngoài ra còn phải nói đến việc ông Mười có gốc gác là một anh thiến heo. Thiết tưởng làm 

nghề gì đâu có phải là vấn đề? Miễn nghề đó không phải là cướp của, giết người. Tuy nhiên 

điều đáng nói là Đỗ Mười và Cộng Sản không bao giờ nhận về điều này. Ngay tại Liên Xô (cũ) 

thì Tổng Bí thư Nikita Khrushchev đã hãnh diện về nguồn gốc chăn lợn của mình, mỗi ngày 

chỉ được trả có hai Kopeks. Tại sao Đỗ Mười không dám nhận? Có phải Đỗ Mười muốn nhận 

mình là “Thánh” giống cái cách Hồ Chí Minh tự bơm mình bằng cái tên Trần Dân Tiên? Có lẽ 

như vậy. 

 

Chuyện ông Mười làm nghề thiến heo là hoàn toàn có căn cứ: 

 

 

 

Thứ nhất, đọc bài thơ được nhà thơ Trần Ái Dân, nhan đề “Thế này là thế nào...” (2); 

đoạn chót như sau: 

 

“Thời buổi thế này là thế nào hả giời 

Vua xuất xứ từ một anh hoạn lợn 

Diễn văn eng éc tiếng lợn kêu 

Đất nước tàn tạ xót xa 

Triều đình cắn xé thối tha 

Vua vẫy tai nhởn nhơ, hếch mũi lên hơn hớn” 

 

Đây chính là những câu ám chỉ nghề của Đỗ Mười trước khi đi làm “cắt mạng”. 

 

Thứ hai, chính nhà văn Vũ Thư Hiên (con ông Vũ Đình Huỳnh - Người thân tín của Hồ Chí 

Minh) đã viết trong “Đêm giữa ban ngày” chương 16 như sau: “Cái gọi là đường lối xây 
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dựng Xã hội Chủ nghĩa bằng Kinh tế Thị trường có điều tiết, theo Định hướng Xã hội Chủ nghĩa 

ra đời chính là trong thời kỳ này. Cha tôi đã nhận định sai về con người Đỗ Mười. Ông chỉ 

không sai khi nói rằng trước Cách mạng Tháng Tám Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn chứ không 

phải phu hồ, thợ sơn gì sất như được ghi trong tiểu sử chính thức: "Nói mọi nghề đều quý thì 

làm hoạn lợn cũng quý chứ sao, xưng Công nhân làm quái gì! Người không biết thì thôi, người 

biết họ cười cho mất mặt. Thế không phải khôn, mà dại". Các nhà Cách mạng biết Đỗ Mười 

cũng xác nhận nghề hoạn lợn của ông, chỉ nói thêm rằng ông hoạn vụng, có lần hoạn chết 

lợn của người ta, bị đuổi chạy chí chết”. (3) 

 

Thứ ba, trong cuộc gặp với Giang Trạch-Dân năm 1991, Dân là người có học, thâm trầm, 

mưu cơ, tính toán rất cẩn thận. Mỗi lời, mỗi ý đều nói rất văn hoa, lại ưa xen vào những câu 

trong kinh điển cổ, hoặc những câu thơ, câu từ. Thế nhưng trong buổi họp ông ta gặp gã Đỗ 

Mười dốt đặc cán mai. Giang nói móc Đỗ Mười trong bữa ăn rằng Mười xuất thân là tên hoạn 

lợn bằng câu: “Lợn Trung quốc không to béo như lợn Việt Nam, vì chúng ham nhảy cái quá. 

Còn lợn Việt Nam hầu hết là lợn thái giám, nên to lớn”. 

 

Điều đó cho thấy Đỗ Mười đích thị là anh chàng hoạn lợn ! 

 

Vì đã có thời ông Mười hành nghề hoạn lợn mà (người Nam gọi là “thiến heo”). Chuyện kể của 

nhà văn Vũ Thư Hiên rằng Đỗ Mười thiến làm sao đó mà nhiều lần con heo ngỏm củ tử. Vì thế 

Đỗ Mười bị đuổi đánh chạy vãi ra quần. Do thấy nghề thiến heo không khá, “đồng chí” bỏ 

nghề và đi làm ”Cắt Mạng”. Bị Tây bắt giam nhiều năm tới 1945 mới được tự do và tham gia 

cướp chính quyền ở Hà Đông. Sau đó giữ chức Bí Thư Tỉnh Ủy kiêm Chủ Tịch UBND Tỉnh. Từ 

đó đường hoạn lợn biến thành hoạn lộ của Đỗ Mười thênh thang rộng mở và phất lên thành 

tỷ phú USD. Rõ ràng nghề làm “Cắt Mạng” khá hơn nghề thiến heo rất nhiều. Thậm chí Đỗ 

Mười còn ngạo mạn tuyên bố: “Có Đảng Cộng Sản mới có đổi mới”. Nhưng đó chỉ thật sự chỉ 

là ngụy biện mà thôi! 

 

 

Đỗ Mười và Võ Nguyên Giáp 
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II. TỘI ÁC ĐỘC TÀI VÀ CƯỚP NGÀY 
 

ĐỘC TÀI :  

 

Đã là Cộng Sản thì không ai không có tư tưởng độc tài. Đỗ Mười cũng không là ngoại lệ. Trong 

thời kỳ làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay gọi là Thủ Tướng) và sau này làm Tổng Bí Thư 

của mình thì Đỗ Mười đã tự mình hoặc cùng Võ Văn Kiệt gây ra nhiều tội ác với Dân chủ. Tiêu 

biểu xin kể tên lại một số vụ án với Dân chủ và người yêu nước điển hình như sau: 

 

- Tháng 11/1991: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị xử 20 năm tù và 5 năm quản thúc tại gia, 

cùng với nhà báo Châu Sơn Nguyễn Văn Thuận án 10 năm, trong một phiên tòa chớp 

nhoáng, không có Luật sư biện hộ và không cho công chúng tham dự. 

 

- Tháng 5/1992: Luật sư Đoàn Thanh Liêm bị xử 12 năm tù vì bài viết “Năm Điểm Thỏa 

Thuận Căn Bản” nhằm đặt cơ sở luận lý và pháp lý cho một Hiến Pháp tương lai. 

 

- Tháng 3/1993: Giáo sư Đoàn Viết Hoạt bị xử 15 năm tù, và những bạn đồng chí hướng 

khác với mức án trên dưới 10 năm, vì ấn hành tờ báo bí mật “Diễn Đàn Tự Do”. 

 

- Tháng 12/1993: Việt kiều Kỳ Ngọc Thanh và 4 người thuộc Liên Minh Hùng Gia Đại 

Việt cùng 2 nông dân với bản án tổng cộng 47 năm, về vụ thực hiện Chiến Dịch Nguyễn Trãi 

đòi hỏi đa nguyên đa đảng, và tổ chức 150 nông dân biểu tình trước Sở Thú Sài-gòn vào ngày 

20/5/1991 nhằm yêu cầu giải quyết công bằng ruộng đất. 

 

- Tháng 8/1995: Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị xử 15 năm tù giam, và những bạn đồng chí 

hướng khác với mức án trên dưới 10 năm, vì hoạt động trong Phong Trào Thống Nhất Dân 

Tộc Và Xây Dựng Dân Chủ, tiến hành tổ chức công khai Hội Nghị Quốc Tế Về Vấn Đề Phát 

Triển Việt Nam tại Sài Gòn. 

 

 

Đỗ Mười khi tới Bình Dương tháng 11/2006 (Đã già nhưng rất thích khoác tay phụ nữ trẻ) 
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Đỗ Mười là người đứng đầu Chính phủ, sau này là đứng đầu Đảng Cộng Sản độc tài thì không 

có gì thể bao biện cho những việc trên. Thậm chí sau này chính Đỗ Mười còn cho hành hạ nhà 

đấu tranh Dân chủ Hoàng Minh Chính lúc mới tù về và bắt ông Chính lần sau nữa. Việc này 

đã được nhà văn Vũ Thư Hiên viết như sau: “Cũng dưới thời Đỗ Mười tên xét lại hiện đại 

Hoàng Minh Chính được thả ra sau lần giam giữ cuối cùng vẫn bị tiếp tục hành hạ về tinh thần 

trong cuộc sống quản thúc. Không hề có một thiện ý lật lại trang sử để xem xét vụ án, cũng 

không có một biệt đãi nào, dù là biệt đãi chui, dành cho những người bị giam giữ trái phép 

nhiều năm, để đền bù phần nào những đau khổ và thiệt thòi mà họ và thân nhân đã phải chịu 

đựng trong những năm đó (12)... 

 

(12) Tôi viết những dòng này khi Hoàng Minh Chính chưa bị bắt thêm một lần nữa (lần thứ 

ba) và bị xử án một năm tù giam vì tội "Lạm dụng những quyền Tự do Dân chủ", thời Tổng 

Bí thư Đỗ Mười”. (4) 

 

Theo cuốn sách “Những mẩu chuyện về đồng chí Đỗ Mười” của Nhà xuất bản Dân Trí 

Cộng sản Việt Nam ca tụng Đỗ Mười như sau:  

 

“Trần Quân Ngọc, nguyên Thư ký chuyên 

trách về Dầu khí và Công nghiệp của Chủ 

tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười cho biết: 

Trong nhà, đồng chí Đỗ Mười để vào vị trí 

trang trọng nhất tấm chân dung Bác Hồ 

với bút tích của Bác Hồ "Tặng chú Mười". 

Ông bảo đó là món quà quý nhất của đời 

ông... Tấm ảnh Bác Hồ đó, được đặt trang 

trọng ở trang đầu tiên của cuốn sách 

"Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười- 

nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt 

Nam". 

 

Trong bài viết của mình, nguyên Tổng Bí 

thư Lê Khả Phiêu nêu rõ: Tham gia Cách 

mạng từ khi còn trẻ, đến nay tuổi đã gần 

100 nhưng đồng chí Đỗ Mười giữ nguyên 

tính cách của một người Cộng Sản trung 

kiên, một con người của hoạt động…. 

 

Nguyên Chủ Tịch nước Lê Đức Anh tâm 

sự:- Đồng chí sống chân thành, giản dị, 

gần gũi chan hòa với mọi người. Được sống 

gần đồng chí Đỗ Mười và những lần làm việc trực tiếp với đồng chí, tôi đã cảm nhận được 

nhiều điều sâu đậm về Anh - người Đảng viên Cộng Sản trung kiên, hết lòng vì nước, vì dân...” 

 

Qua đoạn bốc thơm của cuốn sách chúng ta thấy được điều gì? Đó là Cộng Sản thật giống 

nhau. Đỗ Mười chính vì tôn thờ Hồ Chí Minh và “kiên định” theo Cách mạng nên hậu quả là 
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rất nhiều tấm gương yêu nước và đấu tranh cho Dân chủ đã vào tù dưới bàn tay của Đỗ Mười 

cũng không có gì quá xa lạ. 

 

 

Đỗ Mười và đàn em tại một công trình Dầu Khí.  

 

TỘI ÁC CƯỚP NGÀY :  

 

Hẳn bạn đọc còn nhớ trong “Những sự thật cần phải biết” - phần 13: Những kẻ cướp ngày đã 

đề cập đến tội ác cướp ngày của Đỗ Mười. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về việc này, xin trình bày 

lại và thêm một sô tư liệu về việc này của Đỗ Mười để thấy rõ hơn tội ác của Mười. 

 

Thứ nhất, chính Nguyễn Văn Linh trong một lần hội nghị ở T78 đã nói thẳng với Đỗ Mười: 

“Anh Mười tưởng rằng làm Ủy viên Bộ Chính Trị là to lắm, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì 

thì làm, muốn phê bình ai cũng được… Anh Mười đứng dậy nói: “Tôi nói đó là tinh thần Bôn-

sê-vich” (Trích “Làm người là khó” - Đoàn Duy Thành - cựu Phó Thủ Tướng nhà cầm quyền 

Cộng Sản). Ông Đoàn Duy Thành cho biết Phạm Văn Đồng đánh giá về cải tạo Công Thương 

nghiệp của Đỗ Mười: “Có lần tôi hỏi anh Tô (Phạm Văn Đồng): “Còn Đỗ Mười thì sao?”. Anh 

Tô suy nghĩ hai ba phút rồi nói: “Chỉ có phá!”. 

 

          Khi chiến dịch X-3 đã bắt đầu : 

 

Đỗ Mười đọc Quyết định của Thủ tướng, đọc Chỉ thị 100 - CP, và triển khai kế hoạch cải tạo 

Công Thương nghiệp Tư bản Tư doanh tại Thành phố Sài Gòn (đã bị đổi tên thành Tp. HCM) 

và các tỉnh phía Nam. Đỗ Mười nói:  

 

“Từ sau giải phóng chúng ta đã thực hiện X-1, tập trung bọn Ngụy quân, Ngụy quyền học tập 

cải tạo. Đã thực hiện X-2 đánh bọn Tư sản mại bản. Bây giờ chiến dịch X-3, quyết liệt nhất, 

nhằm tiêu diệt tận gốc rễ Chủ nghĩa Tư bản, tay sai Đế quốc Mỹ... Đánh rắn phải đánh dập 

đầu, ta đã đánh dập đầu rồi, nhưng con rắn Tư bản đánh dập đầu nó chưa chết, cái đuôi nó 

còn nguy hiểm hơn cái đầu. Không giần cho nát cái đuôi của nó, thì nó vẫn tác oai tác quái 
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phá chúng ta... Cho nên chúng ta phải róc thịt chúng ra. Bắt chúng lao động sản xuất, tự làm 

lấy mà ăn. Phải biết cày ruộng, cấy lúa, trồng ngô. Đất hoang còn nhiều, bắt chúng đổ mồ 

hôi sôi nước mắt kiếm miếng ăn...” 

 

Đỗ Mười kết thúc buổi triển khai chiến dịch X-3, bằng một mấy cái chém tay như có ‘Thượng 

phương bảo kiếm: 

 

“Anh nào, chị nào nhụt ít chí thì lui ra một bên. Kẻ nào tỏ ra nhân nhượng với bọn Tư sản là 

phản bội giai cấp, không phải Bôn-sê-vích, có tội với Đảng với dân, sẽ bị trừng trị!”. 

 

7 giờ sáng hôm sau, ngày 23-3-1978, tất cả các cửa hàng kinh doanh to nhỏ, đủ mọi ngành 

nghề, ngóc ngách, đóng cửa, án binh bất động theo lệnh của Ủy ban Nhân dân Thành phố. 

Một bản thông báo ngắn gọn do ông Vũ Đình Liệu thay mặt UBND Thành phố ký được ban 

hành ngay sau đó, xác nhận “Chiến dịch X-3”, bắt đầu. Và tất cả các cơ sở kinh doanh, buôn 

bán, nhà hàng, cửa hàng, kho tàng, trung tâm dịch vụ bị niêm phong. Danh sách đã được lên 

từ trước. 

 

 

Đỗ Mười và đàn em Võ Văn Kiệt vui mừng vì cướp được của nhân dân Miền Nam 

 

Thứ hai, về tội cướp ngày của Đỗ Mười thì trên Dân Làm Báo cũng có một bài của nhà báo 

Minh Diện nói về điều đó. Bài báo có tên “Ông Đỗ Mười “đẻ ra” Lý Mỹ”. Bài viết có đoạn: 

 

“Lý Mỹ là con gái một gia đình kinh doanh buôn bán, có một cửa hàng ở đường Cách mạng 

Tháng Tám, quận 10. Khi X-3 nổ ra, Lý Mỹ mới 17 tuổi, được tổ chức Đoàn tuyên truyền giáo 

dục lý tưởng Cộng sản Chủ nghĩa, được kết nạp Đoàn khóa 26-3, được nghe đích thân ông Đỗ 

Mười nói chuyện về Chính sách cải tạo Công Thương nghiệp. Trái tim non trẻ của cô học sinh 

mười bảy tuổi như sôi sục bầu máu nóng đấu tranh giai cấp, cô đã chọn đối tượng để đấu 

tranh, đó chính là cha mẹ mình... 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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Lý Mỹ vận động thuyết phục cha mẹ kê khai tài sản, cha mẹ chần chừ, cô trực tiếp đứng ra 

kê khai. Cô theo dõi bố mẹ cất giấu vàng bạc, của cải, báo cho tổ kê khai moi móc ra bằng 

hết. Lý Mỹ phát biểu trên báo: “Tinh thần Pavel Corsaghin sáng chói trong trái tim tôi! Tôi 

không cần vàng bạc, của cải, cha mẹ tôi bóc lột của nhân dân. Từ hôm nay tôi từ bỏ giai cấp 

bóc lột, bước sang cuộc sống mới, hòa vào dòng người lao động vinh quang xây dựng Xã hội 

Chủ nghĩa” (Báo Tiền Phong số 40,1978).  

 

Khi cha mẹ vật vã than khóc, và dọa ra nước ngoài, Lý Mỹ tuyên bố nếu cha mẹ xuất cảnh, 

cô sẽ ở lại một mình, chấp nhận cuộc sống cô đơn để cống hiến cho lý tưởng Cộng Sản!  

 

Không phải chỉ có một Lý Mỹ, mà hàng trăm “Lý Mỹ” như vậy. Những “Lý Mỹ” được sinh ra 

nóng hổi dưới lá cờ Đoàn thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh…. 

 

X-3, với “công lao to lớn” của Đỗ Mười, thu được khoảng hơn 4.000 kg vàng, gần 1.200.000 

đô la, và một khối lượng hàng hóa không thống kê hết. Từ chiếc xe hơi, TiVi, tủ lạnh, đến bịch 

bột giặt, quả trứng gà đều khê khai và tịch thu chất trong các kho, để rồi không cánh mà bay, 

hoặc biến thảnh phế thải... 

 

X-3, cú đòn trời giáng cuối cùng, biến “Hòn ngọc Viễn Đông” thành “Thành phố chết”, đẩy 

thêm dòng người bỏ đất nước ra đi bất chấp hiểm nguy, bao nhiêu số phận đã rã rời trên biển 

sâu...” (5)  

 

Rõ ràng qua đấy chúng ta thấy rõ hơn tội ác của Đỗ Mười làm băng hoại đạo đức xã hội cũng 

như là kẻ đầu tiên cho sự cướp bóc của Cộng Sản đối với nhân dân Miền Nam. 

 

 

Đỗ Mười vẫn chơi “Đại cán” Tầu 
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Thứ ba, trong báo cáo về thành tích “cướp” của nhân dân Miền Nam, cuốn sách “Thông tin 

lịch sử của TP. HCM” của Ủy ban Nhân dân TPHCM có cho biết:  

 

“Cho đến ngày giải phóng 1975, Sài Gòn đã có một cơ sở vật chất, kinh tế kỹ thuật lớn nhất 

miền Nam, nơi tập trung hơn 80% năng lực sản xuất Công nghiệp cả miền Nam. Nơi đây tập 

trung hơn 38. 000 cơ sở Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp lớn nhỏ, trong đó có 766 công ty 

và 8. 548 cơ sở Công nghiệp tư nhân. Để công hữu hóa tư liệu sản xuất và đưa công nhân lao 

động làm chủ nhà máy, xí nghiệp, sau năm 1975 Chính quyền Cách mạng đã tiến hành vận 

động hai đợt Cải tạo Công Thương nghiệp. Kết quả là đã quốc hữu hóa tài sản của 171 Tư sản 

mại bản, 59 Tư sản Thương nghiệp cỡ lớn... ” 

 

Cuốn sách cũng khẳng định thêm: 

 

“Trong những chiến dịch lịch sử này có sự đóng góp không nhỏ của Bộ Chính Trị mà đặc biệt 

là vai trò lãnh đạo của đồng chí Phạm Văn Đồng - Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Đỗ Mười 

- Phó Thủ tướng Chính phủ...” 

 

Đó chính là những đoạn báo cáo tố cáo tội ác của Cộng Sản mà đặc biệt là Đỗ Mười. Đó là tội 

ác không thể chối cãi. 

 

 

Đỗ Mười và đồng chí “LÚ” 

 

 

III. TRÙM SÒ BÁN NƯỚC 
 

Lịch sử và sự thật cho biết Đỗ Mười chính là một kẻ bán nước. Điều đó là hoàn toàn không 

thể chối bỏ. Ngày nay nhiều tài liệu được bạch hóa đã chỉ ra Đỗ Mười chính là một tay trùm 

sò bán nước. Điều đó sẽ được gửi tới bạn đọc ngay dưới đây. Trước đó, xin quý bạn đọc tìm 

đọc lại “Những sự thật cần phải biết - Phần 23” để thấy rõ đường dây và tiến trình bán 
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nước của Cộng Sản gồm: Phiêu, Linh, Khải, Kiệt, Mười, Mạnh v.v... Ở đây chỉ xin tóm tắt một 

số sự kiện chính để thấy rõ bộ mặt bán nước của Đỗ Mười hơn : 

 

Thứ nhất, ngày 7-11-1991, trong chuyến đi Bắc Kinh của Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt, “Hiệp 

định tạm thời về việc giải quyết các công việc trên vùng biên giới hai nước”, Việt 

Nam - Trung Cộng, đã được ký kết. Đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung cộng 

dài 1.406 km, có truyền thống lâu đời bắt đầu được phân định lại. 

 

Đường biên giới truyền thống đó là cơ sở để người Pháp, sau khi chiếm Bắc Kỳ, đàm phán với 

triều đình Mãn Thanh, ký Công ước 26-6-1887 và Công ước bổ sung 20-6-1895. Đây là hai 

văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên xác định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, 

đường biên giới dài 1.406 km, từ Móng Cái đến biên giới Lào - Trung, chỉ có 341 cột mốc. 

 

 

Đỗ Mười và Lê Đức Anh - Những kẻ bán nước 

 

Theo Phan Văn Khải kể lại: “Thác Bản Giốc mình không thể nào lấy hết... Bãi Tục Lãm họ 

có ý đồ lấn thật. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Cố vấn Đỗ Mười cũng phải đấu với Trung Quốc 

trên tình hữu hảo mới được như vậy. Tôi, ông Vũ Khoan và ông Lê Khả Phiêu đã đấu tranh rất 

căng thẳng nhưng đôi bên cũng phải có nhân nhượng, chẳng thà mình có một phân định sau 

này còn có cơ sở để đấu tranh”.  

 

Qua đây cho thấy chính Khải và Phiêu đã xác nhận hành động bán nước của mình. Tại sao 

lãnh thổ của Việt Nam lại phải nhân nhượng? Và việc để mất thác Bản Giốc và bãi Tục Lãm 

mà Khải kể chính là hành động bán nước không thể chối cãi. Và việc Mười và Kiệt đã ký “Hiệp 

định” đã cho thấy Mười và đồng bọn chính là những tên Lê Chiêu Thống thời Cộng Sản không 

thể chối cãi. 

 

Thứ hai, trên một bài báo của Vietnamnet (Cộng Sản) đã chỉ rõ vai trò kết nối bán nước của 

Lê Đức Anh như sau: “Sau khi ông Lê Đức Anh đi "tiền trạm" về. Từ ngày 3 đến ngày 
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10/11/1991, Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thăm chính thức Trung Quốc. 

Hai bên Hội đàm, ra thông cáo chung và kí kết Hiệp định chính thức quan hệ bình thường giữ 

hai nước trên cơ sở 5 nguyên tắc hòa bình, đồng thời kí cả quan hệ bình thường giữa hai Đảng, 

khép lại 15 năm đối đầu căng thẳng.” (6) 

 

Tất nhiên là bài báo không được phép nói thẳng ra Anh, Mười, Kiệt bán nước nhưng chúng ta 

thấy sự thật đã rõ ràng khi Kiệt và Mười đi thăm bán nước cho Trung Cộng... Sự kiện này đã 

được chính báo cáo của Bộ Chính trị Cộng Sản về Lê Đức Anh, Mười, Kiệt kể công bán nước 

như sau:  

 

“Đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh v.v… đã có vai trò rất quan 

trọng trong việc xây dựng khởi đầu cho mối quan hệ bằng 16 chữ vàng và 4 tốt hiện nay. 

Tiếp nối truyền thống của Mao Chủ tịch và Hồ Chủ tịch đã xây dựng …” (7)  

 

 

“Ngày 19-11-1994 Tại Hà Nội, Đỗ Mười và Lê Đức Anh tại lễ đón tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng 

sản, Chủ tịch nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài đến 22-11-1994”.  

 

Nguồn: Trung Quốc-Việt Nam (sách ảnh) Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện nước Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa biên soạn. China Intercontinental Press, 2003, tr. 26/ (8)  

 

Thứ ba, Hội nghị Thành Đô 1990, từ trái Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Đỗ Mười, Phạm 

Văn Đồng (phải) “16 chữ vàng” và “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, trên 

thực tế là Tà quyền Việt Cộng chịu sự phụ thuộc về nhiều mặt đối với Trung Cộng. Sự kiện 

Thành Đô và vai trò của Đỗ Mười đã được khẳng định bằng việc trong Hồi ký của Lý Bằng nói 

rất rõ vai trò của Mười: 
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“Về việc đồng chí Giang Trạch Dân và tôi đi Thành Đô hội đàm nội bộ với TBT ĐCSVN Nguyễn 

Văn Linh và Chủ tịch HĐBT VN Đỗ Mười, đã gửi lời mời đến phía Việt Nam. Hiện còn phải chờ 

xem phúc đáp của phía Việt Nam thế nào? 

 

Ngày 2/9 - Chủ nhật. Trời quang tạnh. 

 

Buổi chiều, 3 giờ 30 tôi lên chuyên cơ khởi hành từ sân bay ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh. 

Khoảng gần 6 giờ đến sân bay Thành Đô. Tôi đi ô tô mất khoảng 20 phút đến Khách sạn Kim 

Ngưu. Bí thư Tỉnh ủy Dương Nhữ Đại chờ đón tôi tại đó. Đồng chí Giang Trạch Dân đi một 

chuyên cơ khác, đến Thành Đô muộn hơn tôi 30 phút. Buổi tối từ 8g30 đến 11g tôi và đồng 

chí Giang Trạch Dân trao đổi ý kiến về phương châm hội đàm với phía Việt Nam ngày mai. 

 

Ngày 3/9 Thứ hai. Thành Đô trời tạnh sáng. 

 

Buổi sáng tôi đến chỗ đồng chí Giang Trạch Dân cùng đồng chí ấy tiếp tục nghiên cứu phương 

châm sẽ hội đàm với phía Việt Nam vào buổi chiều. 

 

Khoảng gần 2g chiều, TBT ĐCSVN Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười và Cố vấn BCHTƯ 

ĐCSVN Phạm Văn Đồng đến khách sạn Kim Ngưu, Thành Đô. Đồng chí Giang Trạch Dân và 

tôi đón tiếp họ ở sảnh tầng 1. Nguyễn Văn Linh mặc Âu phục màu cà phê, phần nào có phong 

độ như một học giả. Đỗ Mười thân thể tráng kiện, đầu tóc bạc trắng, vận âu phục xanh lam. 
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Cả hai người đều vào khoảng 73-74 tuổi. Còn Phạm Văn Đồng cả hai mắt bị lòng trắng che, 

thị lực rất kém, mặc áo kiểu đại cán xanh lam, giống như một lão cán bộ Trung Quốc...” 

 

Rõ ràng những kẻ như Đồng, Linh, Kiệt và Mười là những tên bán nước thật sự. Đó chính là 

những kẻ tội đồ của Dân tộc. 

 

 

 

 

Những tên bán nước tại Thành Đô. 

http://2.bp.blogspot.com/-9S9jwK4OSIQ/UmFYnMWXFkI/AAAAAAABcKw/mRCKlVJ5wXU/s1600/thanhdo-tau.png
http://1.bp.blogspot.com/-7_S3ZQXHKBE/UmFY78fb70I/AAAAAAABcK4/JOnrkXpvBGo/s1600/thanhdo-tau2.png


Thứ tư, trong cuộc gặp với Giang Trạch Dân thì Đỗ Mười đã đồng ý với Công hàm Phạm Văn 

Đồng và nhượng bộ Trung Cộng. Nó thể hiện rất rõ sự bán nước của Mười. Trong báo cáo 

chính trị của Cộng Sản về cuộc gặp này được lưu lại tại Bộ Ngoại Giao Cộng Sản có ghi như 

sau: 

 

“Trong cuộc họp với đồng chí Giang Trạch Dân, Đồng chí Đỗ Mười than rằng trong khi các bên 

bàn luận chưa ngã ngũ ra sao, thì Hải quân Trung Cộng cứ nhằm Hải quân Việt Nam mà tấn 

công là không hay. 

 

Đồng chí Giang cười xòa, rồi nói rằng:  

 

Quần đảo Tây sa (Hoàng sa) do Trung Quốc chiếm từ chính quyền miền Nam Việt Nam, không 

liên quan gì tới Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Còn những cuộc đụng độ mới đây tại quần đảo 

Nam sa (Trường sa) thì đó là những biến cố nhỏ. Chúng ta gặp nhau đây, hãy bàn đại cuộc 

thì hơn.  

 

Đồng chí Đỗ Mười đáp lại: 

 

Đụng chạm nhỏ gì mà tới 9 lần. Thiệt hại lên tới hàng trăm người của chúng tôi. Nhất là cuộc 

tấn công của hải quân Trung Quốc ngày 14-3-1988, khiến ba tàu Hải Quân Việt Nam bị chìm, 

mấy trăm người mạng bị chết.  

 

Đồng chí Giang bèn đưa ra một văn kiện, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký trước đây. Đồng 

chí Giang nói:  

 

Ngày 4-9-1958, khi Trung Quốc ra bản Tuyên cáo lãnh thổ 12 hải lý, với bản đồ đính kèm, thì 

ngày 14-9-1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam, ký văn thư gửi cho Thủ tướng Chu 

Ân Lai của Trung quốc, công nhận bản Tuyên bố lãnh hải. Từ ngày ấy cho đến nay, phía Việt 

Nam chưa bao giờ chống đối văn kiện này. Như vậy rõ ràng Việt Nam công nhận toàn bộ vùng 

biển Đông, trong đó có hai quần đảo Tây sa (Hoàng sa) và Nam sa (Trường sa) thuộc Trung 

Quốc. Quần đảo Tây sa, Trung Quốc đã đánh chiếm từ chính quyền Sài-gòn ngày 19-1-1974. 

Còn quần đảo Nam sa (Trường-sa), sau ngày 30-4-1975, VN đem quân tới chiếm đóng. Như 

vậy là Việt Nam xâm lăng, lấn chiếm lãnh thổ Trung quốc, nên Hải quân Trung Quốc phải nổ 

súng đuổi quân xâm lược là lẽ thường tình.  

 

Đồng chí Đỗ Mười không chịu nhượng bộ: Tại Trường Sa còn có quân đội của Phi-luật-tân, 

Đài-loan, Mã-lai. Tại sao Thủy quân Trung-Quốc không tấn công vào quân hai nước đó, mà 

chỉ tấn công vào Hải Quân Việt-Nam?  

 

Đồng chí Giang tiếp: Quần đảo này hiện đang trong vòng tranh chấp giữa Trung Quốc với 

Philippines, Malaysia, nên Trung-Quốc không thể tấn công họ, như vậy là bá quyền. Còn quân 

của Đài loan cũng là quân Trung Quốc đóng trên lãnh thổ Trung Quốc, nên Hải quân Trung 

Quốc không thể nổ súng, vì như vậy là huynh đệ tương tàn.  

 

Đồng chí Đỗ Mười cho biết: Nhưng tại Trường Sa từ trước đến giờ không hề có quân Trung  



Quốc đóng. Nay Trung Quốc dùng sức mạnh, chiếm mất mấy đảo của Việt Nam làm ảnh 

hưởng đến quan hệ tốt đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp. 

 

Đồng chí Giang bèn trả lời rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nêu cao việc dùng tư tưởng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đồng chí hãy tuân thủ tư tưởng của Hồ Chủ tịch, vì chính Hồ chủ 

tịch ra lệnh cho đồng chí Phạm Văn Đồng ký văn thư công nhận các quần đảo Tây Sa và Nam 

Sa là của Trung quốc… 

 

Đồng Chí Đỗ Mười: Thôi! Chúng ta hãy dừng lại ở đây để không ảnh hưởng đến hòa khí của 

hai Đảng. Chúng ta bàn tiếp vấn đề Campuchia...” (9)  

 

Qua đoạn trích chúng ta thấy gì? Đó là Đỗ Mười đã im lặng trước hành động bán nước của 

Phạm Văn Đồng, HCM vì vậy sau đó Mười bán nước không có gì lạ. 

 

 

Đỗ Mười bán nước 

 

Trước đó thì Linh và Mười đã rất tâm đắc với việc bán nước và thần phục Trung Cộng. Hãy 

đọc đoạn sau từ hồi ký Trương Đức Duy - Sứ Tầu tại Việt Nam để thấy rõ điều này:  

 

“Hai vị Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười bàn bạc ngay tại chỗ xong, Nguyễn Văn Linh bày tỏ: Tôi 

và Chủ tịch Đỗ Mười rất phấn khởi, rất hoan nghênh, rất cảm ơn lời mời của Tổng Bí 

thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng. Chúng tôi hết sức vui mừng khi nhận 
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được lời mời, đồng ý với sự bố trí thời gian, địa điểm và những việc có liên quan do 

phía Trung Quốc đề xuất. Chúng tôi sẽ báo cáo ngay lên Bộ Chính trị, nhanh chóng xác 

định danh sách Đoàn Đại biểu và bắt tay vào công tác chuẩn bị, thậm chí ngay cả đồng chí 

Phạm Văn Đồng, nếu như tình trạng sức khỏe cho phép, cũng nhất định sẽ tiếp nhận chuyến 

đi thăm theo lời mời này. 

 

Cuộc gặp mặt được diễn ra hơn nửa giờ trong bầu không khí thân mật, Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Linh còn đề xuất một lần nữa nguyện vọng được gặp đồng chí Đặng Tiểu 

Bình, được đích thân lắng nghe những ý kiến và kinh nghiệm quý báu từ đồng chí 

ấy”. 

 

 

Đỗ Mười và đồng chí X 

 

 

IV. KẾT LUẬN 

 

Đỗ Mười cũng là một trong những tội đồ của Dân tộc. Ngoài độc tài và cướp đoạt của dân còn 

cho thấy là một trong những hiện thân của Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời đại Cộng Sản. 

Điều đó cho thấy chúng ta phải tìm mọi phương thức để lật đổ Chế độ Cộng Sản để cứu dân 

tộc khỏi con đường mà Cộng Sản đang tìm cách dâng giang sơn, gấm vóc của Tổ tiên cho 

giặc. Chúng ta chỉ có thể lật đổ Cộng Sản mới có thể cứu được sản nghiệp mà những Trần 

Hưng Đạo, Hai bà Trưng v.v... đã dày công vun đắp. Đó là trách nhiệm mà chúng ta, tất cả 

bạn đọc có lương tri phải phấn đấu. 

 

Đỗ Mười thật sự là Đỗ Mười vì dù có là anh hoạn lợn hay anh Tổng Bí Thư vô học thì cũng phải 

nói: Đỗ Mười Cộng Sản! 
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Bảo Giang (Danlambao) - Bài viết này đã được đăng trên báo in ở Hải Ngoại cách đây trên 10 

năm. Nay nhân bài viết của Đặng Chí Hùng về Đỗ Mười, tôi gởi lại cho Dân Làm Báo để giới 

thiệu với bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp quý bạn đọc có đôi ba dòng về lý lịch thật của Đỗ Mười.  

 

Bài viết được viết theo lời kể của người dân làng Đông Phù, tục gọi là làng Nhót, thuộc Thanh 

Trì, Hà Đông, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Trọng Ba - GS Đại học Khoa Học Sài Gòn trước 1975. 

GS Nguyễn Trọng Ba nhỏ hơn Đỗ Mười khoảng hai hoặc ba tuổi, người làng Nhót, cùng quê 

với Đỗ Mười. Hiên sống ở hải ngoại. Giáo Sư là con của một vị Tiên Chỉ trong làng, Cụ là một 

trong những người đã bỏ công sức và tiền của ra để mở lớp học xóa nạn mù chữ cho các trẻ 

em con nhà nghèo khó ở trong làng. Nguyễn Cống, là một trong những đứa trẻ đã học ở lớp 

học này được mấy năm. 

 

 

Bà đậu Tiến *(tôi không dùng tên thật của bà) đứng giữa sân, hai tay chống lên ngang hông 

gọi lớn: 

 

- Ơ Cống ơi, mày có về gánh cho tao mấy gàu nước hay không hở? 

 

Tiếng gọi lanh lảnh, đầy vẻ thúc hối của bà đã vang vọng đi mấy lần, nhưng không nghe được 

một tiếng trả lời. Bà vẻ giận dữ, bước hẳn ra đầu ngõ, gọi thêm mấy lần nữa rồi quay trở vào! 

Lúc vào đến giữa sân, bà dậm mạnh đôi chân trên đất: 

 

- Sống thế này thì chết đi còn hơn! Giời ơi là Giời! chồng với lại con! 

 

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên bà đậu Tiến đã buông ra lời than thở đầy dấu phẫn 

nộ, bi ai, thất vọng này. Nhưng hình như nó là tiếng nói đã quấn trọn lấy cuộc đời của bà. 

Hơn thế, nó chưa hề có một dấu hiệu nào cho thấy một ngày đẹp trời, niềm bất hạnh kia sẽ 

tan biến đi và thay vào đó là niềm vui, hạnh phúc! 

 

Sở dĩ có câu chuyện kém vui này là vì bà đậu Tiến, theo cái tên gọi đã hình dung được toàn 

bộ cuộc sống và vai vế của bà. Nghĩa là, ngay từ khi còn nhỏ, vì cảnh nhà nghèo, bà đã phải 

vật lộn với cuộc sống trong nghề ăn đậu ở nhờ nhà người khác. Theo đó, chữ đậu đã được 

người đời thêm vào trước cái tên là Tiến của bà từ lúc nào bà cũng không hay biết. Bà chỉ 

biết, người ta muốn gọi bà là bà đậu Tiến, để cho nó dễ phân biệt với người cùng mang cái 

tên Tiến ở trong làng! Do đó, bà không một thắc mắc và phản đối! 

 

Đến khi khôn lớn, thay vì neo giá thách cưới như kiểu con nhà giàu có thường làm. Bà đã 

nghe theo lời khuyên bảo đầy cách mạng tính của bố mẹ, lập thân với một tay thuộc diện 

bạch đinh ở trong làng! Tuy đã biết người chồng tương lai của mình thuộc diện không có lấy 

một miếng đất để cắm dùi, bà đậu Tiến vẫn hy vọng có được một túp lều tranh với hai trái 

tim vàng là ngập tràn hạnh phúc. Kết quả, bà đã gặp phải một tay bợm nhậu. Tất cả tiền bạc 

gã kiếm được do nghề cạo lông lợn, đều được gã đổ đầy trong chai rượu đế! 

 

Tuy thế, từ khúc quanh đi lập thân, cuộc đời bà đậu Tiên cũng đổi khác. Bà thôi ở đậu, thay 

vào đó bà nhận việc gánh và đi bán thịt, bán lòng lợn rong cho bà phó Hồi là người có phản 



thịt ở chợ và cũng là người, mà chồng bà đã giúp việc lâu năm. Với nghề đi gánh mướn bán 

thuê này, dĩ nhiên, bà đậu Tiến sẽ không được xếp vào giai cấp ăn trên ngồi trốc! Nhưng bà 

phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm đủ phần cơm ăn áo mặc cho chồng cho con. Do đó, 

bà có lý khi kêu gào lũ con của bà về phụ giúp bà đôi ba phần việc lặt vặt trong nhà! 

 

Trong khi đó, Nguyễn Cống, hình ảnh một nhà Cách mạng... nhớn của Đảng CSVN trong tương 

lai, cũng có đầy đủ những lý lẽ cơ bản để bào chữa cho sự kiện ham rong chơi, lêu lổng với 

chúng bạn thay vì phải ở nhà phụ giúp công việc với bà! 

 

- Thứ nhất, nó đã được sinh ra đời dưới một ngôi sao sấu, rất sấu! Rồi theo ngôi sao này chiếu 

mạng, đời nó chưa có lấy một niềm vui. Mới 7, 8 tuổi đầu nó đã phải đi vớt bèo, cắt cỏ cho 

mấy nhà phú hộ để kiếm thêm miếng cơm cho no bụng. Đến khi nó được mười tuổi, mẹ nó 

tự coi nó đã đủ lông đủ cánh để tự tức mưu sinh, nên giao nó cho một ông phú hộ sát bên 

nhà để nó tập việc chăn trâu và cày cấy. Kết quả, nó ở bên nhà phú hộ được một tháng, người 

bên ấy dẫn nó về trả lại cho mẹ nó với một lý do đơn giản: Hết việc! Mẹ nó biết, người ta nói 

thế là muốn tránh câu nói thẳng thừng: Nó không thể nào dạy dỗ được, do đó, nhà phú hộ 

kia không muốn mang vạ lây! 

 

- Thứ hai quan trọng hơn, nó biết, dù có lêu lổng, rong chơi, kết bạn với lũ trẻ đầu đường xó 

chợ, nhập bè với đám thằng Chân, thằng Khắc để đi trộm cắp, đánh lộn với lũ trẻ trong xóm, 

khác xóm, nó cũng không thể nào hư hơn được nữa! 

 

Do đó, khi nghe thấy tiếng bà đậu Tiến gào đến khan hơi, rát cổ, nó vẫn dửng dưng, không 

cần một lời đáp trả! Thật không may cho thằng Cống, sức chịu đựng của bà đậu Tiến cũng có 

giới hạn, nên khi nó vừa lò dò về đến trong sân, bà dừng lại, quắc mắt lên hỏi: 

 

- Mày đi đâu giờ này mới về? 

 

Thay vì trả lời, nó gắt bà đậu Tiến: 

 

- U gọi gì mà gọi lắm thế! 

 

Có sẵn cây chổi cột bằng cây đay trong tay, bà đậu Tiến không dằn được cơn nóng giận. Bà 

dơ lên, vụt túi bụi lên người thằng Cống. 

 

Lúc đầu thằng Cống còn nhảy chồm, nhảy dựng lên và đưa đôi tay ra gạt đỡ những ngọn roi. 

Nhưng chỉ một lát sau, nó nằm lăn lộn trên sân gào khóc xin tha. Bà đậu Tiên tạm ngừng tay, 

thằng Cống vội vàng lồm cồm bò dậy, chạy đến ngồi bệt trên hè nhà, vừa khóc vừa xoa đôi 

tay trên những lằn roi nổi đỏ trên người! 

 

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên thằng Cống nhận những roi đòn như thế. Nó chỉ không 

ngờ và không hiểu lý do tại sao, hôm nay bà đậu Tiến đánh nó như đánh một kẻ thù! 

 

Phần bà đậu Tiến, sau khi quá tay, bà cũng có một chút xót xa. Bà xót xa vì nói cho ngay, có 

cha mẹ nào không thương con? Tuy nhiên, bà có lý lẽ của bà, bà muốn cho thằng Cống phải  



chấm dứt cảnh cá không ăn muối cá ươn nên bà dứt khoát chống tay lên ngang hông, gằn  

giọng: 

 

- Mày còn ngồi lỳ ở đó! Có đứng dậy đi xách nước hay không thì bảo? 

 

Thằng Cống lén lén nhìn bà rồi đứng dậy, đi lấy gàu xách nước. (Trận đòn này, chả mấy đứa 

trẻ trạc tuổi trong làng mà không biết). 

 

Khi đứng nhìn đôi gàu nước nặng, oằn trên vai thằng Cống, bà đậu Tiến thấy buồn. Buồn vì 

cảnh nhà nghèo, nó đã không có được cái may mắn để cắp sách đến trường như những đứa 

trẻ đồng trang lứa. Tệ hơn thế, phải gắng sức làm những công việc nặng nhọc mà chính ra 

tuổi của nó chưa phải làm. Bà mủi lòng quay vào, rồi quyết định, lấy thêm một lẻ gạo, so với 

thông lệ để nấu bữa cơm chiều! Trong bữa ăn, bà đã cho nó thêm nửa chén cơm và lấy lời 

người xưa khuyên bảo nó: 

 

- Đói cho sạch, rách cho thơm! Con không nên kết bè nhập bọn với lũ thằng Chân, thằng 

Khắc, dù chúng có được cắp sách đến trường, nói được vài tiếng Tây bồi, nhưng quyết không 

thể nào trở thành người tốt được. 

 

Chẳng biết nghĩ gì, thằng Cống trả lời: 

 

- U nhầm rồi! Thằng Khắc con ông thừa phái đã biết nói ít tiếng Tây, nó học như thế, chả mấy 

lúc nữa là nên quan. Thằng Chân cũng vậy. Riêng nhà mình, U xem, ruộng vườn không có, 

trâu cày cũng không. U làm gì có tiền để cho con đi ăn học và trở thành người tốt! Do đó, con 

phải theo chúng nó, trước là học vài ba tiếng Tây độ thân, sau là để phòng khi chúng thành 

quan nhớn, con sẽ nhờ thế của chúng mà đi ra đi vào! 

 

Tuy không hài lòng vì cung cách theo voi hít bã mía của thằng Cống, nhưng bà đậu Tiến đành 

phải im lặng. Bà im lặng vì thằng Cống đã nói lên một sự thật, rất thật. Bà phải chạy gạo toát 

mồ hôi từng ngày, tiền đâu, bà cho thằng Cống đến trường? 

 

Thật may mắn cho bà đậu Tiến, vào giữa lúc ấy, một lớp học miễn phí dành cho những đứa 

trẻ thuộc diện con nhà nghèo đã được mở ra ở làng Nhót. Nó được mở ra do sự hảo tâm của 

một số những nhà Bá hộ và các Viên chức trong làng. Lớp học này có một mục đích xóa nạn 

mù chữ cho lũ trẻ thất học. Tiền trả thầy giáo, do các Viên chức và các Phú hộ trong làng 

đóng góp. Người được chỉ định dạy vỡ lòng cho lũ trẻ thất học này là anh giáo Dư. 

 

Anh giáo Dư, theo cái tên gọi, chắc chắn không thuộc thành phần được quý trọng trong một 

xã hội vốn dĩ có truyền thống luân lý lâu đời: Quân, Sư, Phụ! Quân, vào lúc này, có thể nói 

không ai còn muốn nghe nhắc đến nữa. Riêng Sư và Phụ, thì cho đến ngày núi lở, đất mòn, 

người ta cũng không bao giờ quên. Tuy thế, anh giáo Dư lại có một số phận hẩm hiu và chỉ 

được gọi là anh giáo thay vì thầy giáo. Sở dĩ có ngoại lệ này vì Dư, vốn dĩ là một học sinh xuất 

thân từ trường tỉnh và đã được bổ làm Giáo học. Con đường hoạn lộ của Dư tương đối sáng, 

nhưng chẳng bao lâu sau, Dư hoạt động cho Việt Minh. Kết quả, Dư bị bắt. Sau hơn một năm 

tù, Dư được tha và trở về làng Nhót trong cảnh thân tàn ma dại và không có công ăn việc  



làm. 

 

Gặp lúc các viên chức làng Nhót thấy lũ trẻ con nhà nghèo thất học mỗi lúc một nhiều, dân 

làng họp lại và quyết định mở một lớp học miễn phí cho những đứa trẻ này đến học. Và Dư, 

được chỉ định làm công tác xóa nạn mù chữ cho những đứa trẻ con nhà nghèo, với phần bổng 

lộc rất khiêm tốn do làng ban cấp và với điều kiện là không dược tuyên truyền cho Việt Minh. 

 

Ngay khi nghe tin có lớp học này, bà đậu Tiến đã sắm quà lễ lên xin với Viên chức làng cho 

thằng Cống tham dự. Bà đã mừng rơi nước mắt lúc tên thằng Cống được ghi vào danh sách 

của lớp học. Rồi càng lúc, bà càng vui mừng khi thấy nó ê, a học đánh vần. Hơn thế, vài năm 

sau nó đã biết đọc biết viết và có thể làm được những bài tính cộng tính trừ đơn giản. Khi ấy, 

bà đã ngửa mắt lên trời. Trước là cám ơn trời phật, sau là cám ơn các Viên chức làng đã cho 

bà một niềm vui ngoài mức ước mong của bà. 

 

Cũng từ dạo ấy, bà không bao giờ ngớt lời khuyên thằng Cống phải biết ơn, phải lễ nghĩa đối 

với những người đã ban ơn cho gia đình nó. Và bà, cũng tính đến việc, vì thằng Cống đã biết 

làm toán cộng toán trừ, bà sẽ đứng ra mua chịu phần thịt thặng dư và lòng lợn của bà phó 

Hồi để mẹ con bà gánh đi bán, thay vì tiếp tục làm công tác gánh thuê bán mướn như lúc 

trước! 

 

Phần thằng Cống, từ ngày được đi học, nó không thấy hứng thú trong việc học. Tuy nhiên, nó 

cảm thấy khoan khoái vì được ra khỏi nhà trong những giờ nhất định mà bà đậu Tiên không 

thể la mắng nó. Hơn thế, nó đã nhờ vào mấy con số trong những bài tính cộng trừ trong lúc 

giúp bà đậu Tiến bán thịt như một lá bùa, để tự do rong chơi với bè bạn, và mặc tình nói dối 

bà đậu Tiến để đi sớm, về trễ! 

 

Riêng anh giáo Dư, tuy đã có lời cam kết với Viên chức trong làng là sẽ cải tà quy chính và sẽ 

chuyên tâm dạy dỗ cho lũ trẻ thoát nạn mù chữ. Nhưng mỗi khi Dư nhìn thấy thầy Thông, 

thầy Phán hoặc các Viên chức và những nhà Phú hộ trong làng là khí uất bốc lên nghẹn cổ. 

Dư nghẹn vì ghen tương, và nghẹn vì không thể quên được những ngày tù tội. Do đó, thay vì 

dạy cho trẻ những điều thuộc nhân lễ nghĩa trí tín, Dư lại lén dạy cho chúng những giáo điều 

láo lếu của Việt Minh! Kết quả, lũ trẻ trước khi biết phân biệt phải trái, đã được Dư nhồi sọ 

trên cơ bản lòng thù hận, được thúc giục bước vào con đường dùng mã tấu chém giết người  

đồng hương kể cả những người thân yêu của chúng để chiếm lấy phần cơm ăn áo mặc. 

 

Nghe đến đây, thằng Cống đã mở bừng con mắt. Trí nó linh hoạt nghĩ đến ngày ra làm quan 

Việt Minh với con dao mã tấu trong tay. Do đó, nó hăng hái đứng dậy đi theo bọn thằng Chân, 

thằng Khắc đi làm Cách mạng dưới sự dìu dắt của Dư! 

 

Trong khi ấy, bà đậu Tiến lại không thể thoát ra ngoài cái ý nghĩ thường tình. Nghĩa là, bà 

không hiểu và cũng không bao giờ biết đến cái giấc mơ đi giết người để làm quan của thằng 

Cống. Do đó, khi nó lên 16, bà đã nghĩ đến việc phải cột chân nó với một người đàn bà nào 

đó, để cho bà được thảnh thơi đôi phần. 

 

Từ ý định đó, trong lúc đi bán thịt rong, bà đậu Tiên đã ghé mắt để ý đến một nàng con gái.  



Người con gái này, không nằm trong diện con nhà quan, cũng không thuộc hàng mâm son 

đài các trong các nhà Phú hộ. Nhưng là một người con gái thuộc giới bình dân, hiền lành và  

đã lỡ thời, tên là Lê thị Nhuần, làm trong nhà Hộ sinh gần dối diện với nhà bà. 

 

Việc bà đậu Tiến quyết định chọn thị Nhuẫn về làm dâu nhà bà không phải là không có nguyên 

do. Thứ nhất, xét về gia cảnh, phía bên nhà gái khá giả hơn. Thằng Cống con bà sẽ có nơi 

nương nhờ và có bát cơm no bụng. Thứ hai, khi nó đã có vợ con, chắc nó sẽ lo làm ăn thay vì 

tiếp tục chơi bời lêu lổng! Bà đậu Tiến có suy nghĩ đúng, tuy nhiên, trước khi đến bên nhà gái 

để dò câu chuyện, bà thêm lo. Lo vì bên ấy họ khá giả, lại có người ăn học và đỗ đạt, lẽ nào 

họ chịu gả con gái cho thằng Cống? Đến khi nghe một người quen bên nhà gái mách nước: 

 

- Bà cứ nghe tôi đến hỏi. Nếu không được, mình cũng chẳng mất gì! 

 

Được lời cố vấn, bà đậu Tiến mạnh dạn cất bước và không ngờ nhà gái lại dễ dàng nhận lời 

bà xin thay vì từ chối. Họ nhận lời vì những lý do riêng: 

 

Thị Nhuế (bạn của chị Giáo sư Ba) năm ấy đã ngoài hai mươi, y thị làm nghề bà mụ trong nhà 

Hộ sinh (nghề đỡ đẻ ở thôn quê) khá mát tay, nên phần quà cáp khá sung túc. Tuy nhiên về 

phần nhan sắc, y thị lại kém may mắn. Do đó, đã hai mươi mấy mùa xuân qua, người nhà y 

thị có ý chờ một ngày tốt giời, trước khi hoa tàn nhụy rữa, sẽ trải chiếu hoa để tiễn y thị lên 

xe về nhà chồng. Nhưng càng chờ, càng thấy năm tháng qua mau! Bất ngờ thấy bà đậu Tiến 

cho người đến ngỏ ý. Bên nhà gái có ý mừng, nhưng vẫn mở thêm câu chuyện: 

 

- Nói cho ngay thì trước khi bà có đôi lời, cháu nó được nhiều nơi thương, đến ngỏ ý và chúng 

tôi cũng đã có lời khuyên nhủ. Tuy nhiên, cái duyên cái phận có lẽ là do ông trời xếp đặt bà 

ạ! 

 

Tưởng nhầm bên nhà gái neo cao, thách cưới, bà đậu Tiên chột dạ: 

 

- Nói dấu người ta chứ dấu gì bên ông bà. Chúng tôi phận mỏng, dám nói chi đến mâm son 

thiếp bạc. Do đó, nếu ông bà thương thì cháu nó có chỗ nương tựa, đi về. 

 

Sợ lỡ chuyến đò cuối của con, phía nhà gái vội vàng trả lời: 

- Bà đã cho biết như thế, chúng tôi nào dám trái ý! 

 

Được lời vàng, bà đậu Tiên về nhà báo tin cho thằng Cống. Nó chẳng vui và cũng chẳng buồn 

khi đi lấy vợ. Lý do, nó đang đeo đuổi một việc làm mới mà mẹ nó không hay biết. Nó muốn 

bỏ nhà đi theo Việt Minh. Nhưng chưa đi được nên đành nghe lời khuyên của bà đậu Tiến. 

Cưới vợ xong, Nguyễn Cống giữ lấy một phản thịt heo trong chợ cho bà đậu Tiến. Chiều về 

khi đi ngã giá heo đem về mổ, Cống làm thêm nghề hoạn lợn. 

 

Những tưởng đời Nguyễn Cống sẽ an phận thủ thường vói một cái nghề, tuy không béo bở, 

nhưng vẫn đủ sống. Ai ngờ, đất bằng bỗng nổi sóng. Thị Nhuần hớt hải để đôi quang gánh 

xuống trước cửa, chạy bay vào trong nhà báo tin cho bà đậu Tiến: 

 



- U ơi! Thầy thông Ký chết rồi! 

 

- Ai bảo mợ thế? Thầy ấy làm sao mà chết! 

 

- Tất cả mọi người ở chợ đều chuyền tai, bảo nhau rằng nhà con và đám thằng Khắc, thằng 

Chân, đã giết ông ấy! 

 

Tưởng tai mình bị nghểnh ngãng, bà đậu Tiên hỏi lại: 

 

- Mợ bảo cái gì! 

 

- Nghe đâu là do anh giáo Dư chỉ đạo! 

 

Thị Nhuần nhắc lại, Bà đậu Tiên lật đật bước ra cửa: 

 

- Từ sáng đến giờ nó có về nhà không. Còn cái phản thịt… 

 

- Nhà con đã bỏ đi từ nửa đêm... Lợn thì đêm qua không mổ. 

 

Nghe xong câu trả lời, bà đậu Tiến choáng váng. Chỉ một lúc sau, lính Lê Dương đã ập vào 

nhà bà khám xét, tìm tang chứng rồi lại bỏ ra đi không một lời, trước sự khổ đau và kinh ngạc 

tột cùng của hai người đàn bà. Nguyễn Cống đã bỏ nhà ra đi từ đó... 

 

Cho đến hôm nay, Cán cộng Đỗ Mười, thối thân của thằng Nguyễn Cống ở làng Nhót, Thanh 

Trì, Hà Đông, đang ngồi ngất ngưởng trên cái ghế Tổng Bí Thư của Đảng Cộng Sản, hẳn là có 

nhiều điều đắc ý! 

 

Thứ nhất, lúc 18 tuổi nó đã dám giết người. Rồi nhờ vào cái món nghề sử dụng con dao mã 

tấu một cách nhanh nhẹn và lành nghề ấy, ngày nay nó đã cỡi trên cổ hơn một triệu Đảng 

viên Cộng Sản nhớn nhỏ. Thành tích này, đem so sánh với hàng ngũ cán Cộng đâu có phải là 

một chuyện trò chơi! 

 

Thứ hai, đất nước Việt đã vốn tang thương vì cái thuyết Cộng Sản. Riêng Đỗ Mười đã góp công  

lớn, ngoài việc dùng dao mã tấu trong mùa đấu tố, Đỗ Mười là người trực tiếp chỉ đạo hai 

công tác nhớn về Cải cách Công Thương Nghiệp. Một ở miền bắc vào những năm 1955-58. 

Riêng Hải Phòng câu nói bất hủ của Đỗ Mười đã làm nên lịch sử của tập đoàn Cộng Sản là 

"Thà giết lầm hơn bỏ sót". Và một ở miền Nam sau ngày 30- 4- 1975. Hậu quả của hai sách 

lược này đã làm hàng triệu người mất nhà mất nghiệp và tiền của thì chảy như nước vào cái 

kho túi của cán Cộng. Riêng anh giáo Dư, người đã đào tạo ra Đỗ Mười, Lê Đình Chân, Lê 

Khắc vì phận hẳm hiu đã không sống đến ngày thằng Cống trở thành một nhà Cách mạng... 

nhớn để mà hưởng lộc! 
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