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LỜI MỞ ĐẦU

Bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam vào 
những ngày tháng đầu năm 2013 thật ảm đạm.

Gần một triệu lao động Việt Nam thất nghiệp1, đây là con số 
thông báo chính thức nhưng trên thực tế con số này có thể cao 
hơn. Hàng chục ngàn doanh nghiệp tư nhân phải giải thể, với 
con số chính thức công bố là 55.000 doanh nghiệp2. Tội phạm 
tham nhũng, kinh tế tăng gấp đôi trong năm 2012 so với năm 
trước đó3. Bộ Công An nhận định, qua các vụ án cho thấy “đối 
tượng phạm tội xu hướng ngày càng trẻ (người phạm tội từ 18 – 
30 tuổi chiếm 68%), tính chất bạo lực, hung hãn, manh động”4. 

1. http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/12/gan-mot-trieu-lao-dong-viet-
nam-that-nghiep/

2. http://dantri.com.vn/kinh-doanh/khoang-55000-doanh-nghiep-giai-
the-nam-2012-672972. html http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/102716/
noi-buon-dn-2012--can-tien--lo-nang-va-pha-san.html
3. http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Bo-truong-Bo-Cong-an-tra-loi-ve-     cac-
vu-an-tham-nhung/51008.vtv
4.  http://suckhoedoisong.vn/20121214094927994p61c71/toi-pham-gia-
tang-do-suy-thoai-dao-duc.htm
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Trên đây là những số liệu đã thống kê được, nhưng vô số 
những tệ nạn và vấn nạn xã hội khác không thể đo đếm được 
đang hoành hành và đè nặng lên cuộc sống của hàng chục triệu 
người dân Việt Nam. 

Là người Việt Nam, ai trong mỗi chúng ta cũng đều lo lắng 
cho vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc rồi sẽ đi về 
đâu, liệu chúng ta có thoát khỏi khủng hoảng, tìm ra con đường 
để đưa đất nước phát triển, thịnh vượng hay cứ mãi sa lầy trong 
nghèo nàn, lạc hậu và nguy cơ bị ngoại bang thôn tính đã cận 
kề. Chính trị không phải là việc độc quyền của riêng cá nhân 
hay một nhóm người nào, đó là việc của tất cả mọi người cùng 
sống trong cái xã hội mà nền tảng chính trị đó ảnh hưởng, chi 
phối đến số phận từng cá nhân một. Khi mọi người dửng dưng, 
vô cảm với chính trị thì khi đó cường quyền lên ngôi, áp bức, và 
bất công có cơ hội phát triển. Chỉ khi người dân được tham gia, 
đóng góp ý kiến vào các quyết định chính trị của đất nước thì 
khi đó mới có một xã hội dân chủ, nội lực mới được phát huy 
để làm cho đất nước giàu mạnh.

Cách đây bốn năm, có bốn người con nước Việt đã bị bắt và 
bị đưa vào ngục tù chỉ vì muốn đóng góp ý kiến của mình để xây 
dựng đất nước. Họ là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê 
Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung. Tất cả đều là những người 
trí thức, thành đạt trong xã hội nhưng thay vì chấp nhận câm 
nín để chỉ lo cho cuộc sống của bản thân mình, họ đã cất tiếng 
nói để cảnh báo những nguy cơ của đất nước, phản đối sự thờ ơ 
của chính quyền. Họ đã trăn trở để tìm ra những nguyên nhân 
đưa đất nước vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng, và để tìm 
biện pháp nào để thoát ra khỏi những khó khăn, khủng hoảng 
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đó để đất nước phát triển bền vững. Nhưng những tiếng nói 
của lương tri đó đã không được đón nhận. Chính quyền chẳng 
những không lắng nghe mà còn cho rằng đó là sự đe dọa chế 
độ. Và những cảnh báo nguy cơ năm xưa bây giờ đã thành hiện 
thực. Cuộc sống của hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng 
chứ nào phải trò đùa.

Điều gì đã thúc đẩy những con người đang sống trong đầy 
đủ này dấn thân, chấp nhận cảnh tù đày khắc nghiệt, gian khổ? 
Đó chính là lòng yêu nước. Lòng yêu nước là một bảo bối của 
dân tộc ta, nó có sức mạnh phi thường đã giúp dân tộc Việt 
Nam nhỏ bé chiến thắng quân xâm lược hung hãn và to lớn hơn 
gấp nhiều lần. Bình thường nó ẩn nấp trong lòng mỗi chúng ta 
nhỏ bé như một đứa trẻ, nhưng khi biết khơi dậy, nuôi nấng nó, 
nó bỗng chốc phát triển nhanh chóng, lớn mạnh thành người 
khổng lồ, và nhất là khi đất nước lâm nguy, nó chính là sức 
mạnh của dân tộc để chiến thắng. Bí quyết đó đã được cha ông 
chúng ta gửi gắm lại qua hình tượng Thánh Gióng – một trong 
tứ bất tử của dân tộc. 

Hơn lúc nào hết, lòng yêu nước của chúng ta cần được khơi 
dậy, nó sẽ giúp cho mỗi người chúng ta dù chỉ là những người 
bình thường có thể làm được những điều phi thường. Câu 
chuyện về cuộc đời của một con người có thật, Trần Huỳnh 
Duy Thức, là một ví dụ cụ thể minh chứng cho điều đó. Tình 
yêu quê hương đất nước được nuôi dưỡng, vun bồi từ tình yêu 
cha mẹ, yêu những người xung quanh, yêu cỏ cây, hoa lá, thiên 
nhiên. Trí tuệ Việt cùng lòng tự hào dân tộc đã giúp Trần Huỳnh 
Duy Thức tự tin cạnh tranh trong môi trường quốc tế, khẳng 
định thương hiệu Việt cho doanh nghiệp của mình. Lòng yêu 
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nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh cho anh chịu đựng bản 
án nghiệt ngã đến mười sáu năm tù đày trong ngục tối.

Tiếng nói của lương tri đã và đang vang lên trong suốt chiều 
dài của lịch sử dân tộc. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để 
đi theo những con đường đúng đắn, phù hợp với quy luật tự 
nhiên để phát triển vững chắc, đưa đất nước tới thịnh vượng, 
văn minh. “Con đường nào cho Việt Nam?”  - Câu hỏi nhức 
nhối đó không chỉ đối với riêng Trần Huỳnh Duy Thức, mà đó 
phải là câu hỏi nhức nhối đối với tất cả chúng ta để cùng nhau 
tìm lời giải đáp.

Phong trào Con đường Việt Nam xin trân trọng  giới thiệu 
với bạn đọc cuốn sách Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào 
cho Việt Nam như góp thêm một tiếng nói lương tri cần thiết 
trong lúc này, ước mong tiếng nói lương tri về một con đường 
dân chủ, thịnh vượng trên nền tảng nhân quyền vang vọng đủ 
lớn để nó trở thành mong muốn, nguyện vọng của toàn xã hội, 
biến chuyển vận mệnh dân tộc đi vào con đường đúng đắn của 
nhân loại.

Cuốn sách được bắt đầu về một tấm lòng yêu nước cụ thể 
qua cuộc đời của Trần Huỳnh Duy Thức, tới bức tranh hiện 
trạng xã hội – kinh tế - chính trị Việt Nam với những nguy 
cơ, thách thức, đòi hỏi phải tìm ra con đường nào để thoát ra 
và giới thiệu về một con đường phát triển đất nước dựa trên 
nền tảng đề cao dân chủ và nhân quyền theo đúng quy luật tự 
nhiên và xu hướng tiến bộ của nhân loại. Hầu hết các thông tin, 
tư liệu của cuốn sách này được biên tập từ những bài viết của 
nhóm nghiên cứu Chấn và nội dung cuốn sách Con đường Việt 
Nam đang viết dang dở của Trần Huỳnh Duy Thức cùng những 
người bạn của anh từ trước và sau khi bị bắt.
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Quyển sách cũng là một món quà xin dành tặng cho anh 
- người khởi xướng và sáng lập đầu tiên của Phong trào Con 
Đường Việt Nam. 

Phong trào Con Đường Việt Nam

Tháng 5 năm 2013





Phần I

TRẦN HUỲNH DUY THỨC
 - MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC BỊ GIAM CẦM





Khi tình yêu lớn hơn sở thích

Đó là câu trả lời ngắn gọn, giản dị của Trần Huỳnh Duy Thức 
khi có người hỏi anh vì sao một người không thích chính trị, 
không mê kinh doanh, chỉ thích khoa học kỹ thuật như anh lại 
trở thành một doanh nhân và một người đấu tranh vì sự thịnh 
vượng của đất nước. Hẳn tình yêu gia đình trong anh phải lớn 
lắm để vượt qua những khó khăn, nghèo túng của hoàn cảnh 
để trở thành một doanh nhân thành đạt, nhưng chắc chắn tình 
yêu quê hương đất nước trong anh còn lớn hơn gấp nhiều lần 
khi anh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống đầy đủ vật chất, danh vọng 
dấn thân vào con đường hiểm nguy đưa anh vào chốn lao tù. 

Lòng yêu nước ấy đã được ươm mầm từ những ngày niên 
thiếu. Thời niên thiếu của Thức là một minh họa sống động cho 
tầm quan trọng của giáo dục gia đình và sự truyền cảm hứng 
học hành, ý thức trách nhiệm, tình yêu cho con từ cha mẹ.

Trần Huỳnh Duy Thức sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại 
Gia Định, Sài Gòn (nay thuộc quận Bình Thạnh – thành phố Hồ 
Chí Minh). Thức là con thứ bảy trong một gia đình có sáu chị 
gái và hai em trai. Cha là nhà giáo, mẹ xuất thân từ nông thôn.
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Thức là con trai đầu. Dù sinh ra khỏe mạnh, nặng hơn 4kg 
khi lọt lòng nhưng Thức lại chậm biết đi và biết nói sớm. Hồi 
nhỏ Thức khá tinh nghịch và ngổ ngáo, thường đánh nhau với 
những đứa trẻ hàng xóm. Nhưng Thức rất thích xem truyện 
tranh từ khi còn chưa biết đọc chữ, xem hình và kêu ba má đọc 
cho nghe lời thoại đến khi nhớ được rồi cầm quyển truyện đọc 
lại như người biết chữ.

Lúc chưa đầy năm tuổi, khi đang nghe ba đọc một quyển 
truyện tranh kể về một ông tiều phu bị những kẻ ăn thịt người 
bắt, chuẩn bị cho vào nước sôi làm thịt, Thức giật lấy quyển 
truyện rồi nhằm vào những hình ảnh của những kẻ xấu mà xé 
bứt ra. Ba má hỏi Thức vì sao làm như vậy thì Thức nói là để 
cứu ông tiều phu với thái độ rất phẫn nộ và thương xót. Có thể 
đó là tính cách bẩm sinh. Nhưng chắc chắn một điều là cách 
sống của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nên 
những tính cách như thế. Thức đã viết thế này ngay ở những 
dòng đầu tiên của quyển sách “Con Đường Việt Nam”:

Thương tặng Má, người chưa từng dạy con một tiếng yêu nước 
nhưng cách Má chăm sóc cọng cỏ, ngọn cây, con gà, con chó và 
lòng thương người của Má dành cho những người nghèo khổ đã 
truyền cho con tình yêu quê hương chẳng biết tự bao giờ.

Lòng yêu nước được hình thành không phải từ những lời 
giáo huấn về lý tưởng, về chủ nghĩa. Chính vì vậy mà nó sâu sắc 
và cụ thể. Lòng yêu nước đó còn xuất phát từ tình yêu dành cho 
mẹ. Trong tù Thức làm những bài thơ tặng má mình, qua đó 
có thể thấy được hình ảnh người mẹ đã hun đúc nên một con 
người yêu nước như thế nào:
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“... Má tôi tư lợi chẳng vương
Giúp người nghèo khó chặng đường chông gai
Má tôi phải chịu tù đày
Để cho tôi được ngày ngày có cơm
Má tôi tần tảo sớm hôm
Gánh bưng ra chợ lỗ đơm vốn mòn
Má tôi ơn nghĩa sắc son
Ghi lòng tạc dạ dặn con đáp đền...”

“...Tháng ngày đời mẹ đận đong
Cha tìm sinh kế khóc trong ngoài cười
Hao hơi bục giảng trồng người
Gầy bao thế hệ vui cười vươn cao
Nuôi con thiếu thốn mẹ đau
Sống tròn nhân nghĩa lao đao cuộc đời
Đàn con nuôi chí rạng ngời
Con đền biển mẹ đáp trời non cha…”

Vì là con trai đầu, sau đến sáu chị gái nên Thức được ba má 
quan tâm đặc biệt. Nhưng tính cách thích sự công bằng gần 
như đã có trong Thức từ lúc biết suy nghĩ làm cho Thức không 
thích những sự ưu ái dành cho mình. Vào lúc chưa đầy 9 tuổi 
mà Thức đã hỏi khi được nghe ba mình nói về tự do, bình đẳng, 
bác ái như thế này:

 - Dạ, làm sao để có công bằng?

 - Thì phải có những người có lòng bác ái có được quyền hạn để 
đảm bảo sự công bằng đó cho mọi người.

 - Nhưng nếu như vậy thì đã có người này có quyền để cho 
người khác công bằng thì làm gì còn công bằng nữa?
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Ba Thức đã không trả lời được câu hỏi này, chỉ biết tránh né 
một cách đại khái là: “Thì cái gì cũng tương đối thôi”. Thức đã 
không bằng lòng với câu trả lời này. Nhưng từ đó trong lòng cậu 
bé 9 tuổi đã bắt đầu một cuộc hành trình tìm hiểu để thấu hiểu 
được bản chất và nguyên lý của sự công bằng. 

Vì sao một đứa trẻ 9 tuổi đã có những suy nghĩ như vậy? 
Chính là nhờ sự giáo dục của người cha. Ba Thức kể rằng ông 
thường giảng giải cho anh về cuộc cách mạng Pháp, về tư tưởng 
tự do, bình đẳng, bái ái của nó khi anh còn rất nhỏ. Rõ ràng ý 
thức đó được hình thành qua một quá trình người cha gieo vào 
lòng con mình những ý niệm chân chính rồi kích thích gợi mở 
cho con. Kết quả là những điều mà cha mẹ nhiều lúc bất ngờ, 
chưa từng nghĩ đến.

Từ nhỏ không ai nghĩ Thức lớn lên sẽ là một doanh nhân, 
huống chi là một nhà đấu tranh vì sự bình đẳng, dân chủ và 
thịnh vượng cho đất nước. Thức rất say mê khoa học, phát 
minh, sáng chế, Thomas Edison là người mà anh ngưỡng mộ 
từ nhỏ và muốn lớn lên mình làm được như ông ấy. Ngay sau 
khi biết đọc chữ thành thạo thì những quyển sách gối đầu nằm 
của Thức là Toán học vui, Vật lý vui và Hóa học vui. Thức tò mò 
khám phá bất kỳ máy móc thiết bị gì xung quanh mình, kể cả 
những cái bị cấm vì nguy hiểm. Thức thường đặt ra những câu 
hỏi để giải thích các hiện tượng tự nhiên mà nhiều cái thầy cô 
không trả lời được. Dù phải la chừng nhưng ba Thức kể rằng 
ông không bao giờ quở trách khi anh mở tung khám phá một 
món đồ gì đó. Ông còn tỏ thái độ thích thú và khuyến khích. Có 
lẽ do vậy mà Thức có được một tính cách luôn đào sâu đến tận 
cùng bản chất của vấn đề từ nhỏ. 
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Năm 1973, lúc Thức mới 7 tuổi, ba Thức đi tu nghiệp ở New 
Zealand mang về một đồ chơi xe lửa chạy bằng điện trên đường 
ray, dù còn mới  nguyên nhưng không chạy được. Ba Thức nhờ 
thợ điện sửa nhưng cũng không chạy. Thế mà Thức lại làm nó 
chạy ngon lành. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên nhưng vẫn nghĩ 
Thức mày mò và gặp may. Nhưng Thức đã giải thích nguyên lý 
của động cơ điện một chiều đọc được trong sách Vật lý vui và 
chỉ ra chỗ lắp sai ở toa đầu kéo. Càng lớn Thức càng cho thấy 
khả năng đặc biệt của mình trong việc tìm hiểu sâu vào bản 
chất bên trong của các hiện tượng để nắm vững nguyên lý vận 
hành của chúng, rồi phát triển các nguyên lý đó thành qui luật 
tự nhiên.

Thức say mê nghiên cứu, sáng chế những đồ dùng, đồ chơi 
từ những kiến thức học được. Gần như không chấp nhận lý 
thuyết suông, Thức phải thực nghiệm để chứng kiến kết quả 
của chúng thì mới hài lòng. Những năm còn đi học điều kiện 
thực hành lúc đó rất khó khăn nên Thức luôn tự sáng tạo ra các 
thiết bị thực hành cho mình từ bất kỳ những gì xung quanh 
mà mình có, kể cả chấp nhận nhịn ăn sáng lấy tiền ra chợ lạc 
xoong tìm mua vật liệu cần thiết. Khi vừa học xong lớp 9 thì 
Thức đã biết lắp ráp và sửa chữa thành thạo các thiết bị điện tử 
như radio, TV, amplifier. Nhờ đó Thức có được một cái nghề để 
kiếm tiền mua sách và những dụng cụ học tập khác cho đến lúc 
tốt nghiệp đại học.

Thức trúng tuyển ngay lần thi đầu tiên vào đại học Bách 
khoa Tp.HCM năm 1984 với điểm cao và được chọn vào lớp 
điện toán đầu tiên của trường này (lớp 84 ĐT-2). Khi mà các 
bạn đồng trang lứa vùi đầu vào ôn, luyện thi đại học thì Thức 
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lại rất ung dung chỉ học vừa đủ để nắm được những nguyên lý 
cốt lõi, không bao giờ chạy theo học cách giải các đề thi mẫu. 
Theo hoàn cảnh chung vào thời đó, ba mẹ của Thức lo lắng, 
không biết Thức không tập trung luyện thi như vậy thì làm sao 
vào được đại học Bách Khoa, một trường rất khó đậu vào thời 
kỳ đó mà lại còn có lý lịch không được ưu tiên. Ba cứ gặng hỏi 
Thức học hành thế nào, Thức chỉ trả lời là: “Con sẽ đậu, ba đừng 
lo”. Trong lúc đó, Thức lại đọc rất nhiều các tác phẩm văn học. 
Thời kỳ ấy những tác phẩm văn học phương Tây rất bị hạn chế 
nhưng Thức vẫn tìm đến chợ sách cũ để mua những cuốn lúc 
đó bị cấm để đọc. Dù say mê khoa học kỹ thuật nhưng Thức lại 
rất cân bằng với các kiến thức xã hội. Thức đọc cả sách triết học 
và tôn giáo dù Thức có tư tưởng vô thần mãi đến hơn 30 tuổi. 
Đọc sách là một sở thích lớn của Thức, đọc ở bất kỳ lúc nào, bất 
kỳ ở đâu có thể.

Trần Huỳnh Duy Thức thời niên thiếu
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Sau năm 1975, Thức theo má hồi hương về quê ở vùng Đất 
Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Sáng đi học, chiều đi chăn bò, tối đi 
canh trộm thuê cho một vườn cây ăn trái rộng hơn một mẫu. 
Đọc sách trên lưng bò, ở sân trường hay chong đèn bão nằm 
đọc trên tấm phản tre giữa đêm hoang vu, giá lạnh là hình ảnh 
mà những người ở quê thường thấy ở Thức thời thơ ấu.

Năm Thức đang học lớp bảy, ba Thức từ Sài Gòn về quê lúc 
trời đã chập tối. Nghe Thức đã đi canh trộm thuê ở một khu 
vườn tại Long Hải cách nhà gần mười cây số, ba Thức tức tốc 
đạp xe ra đó và thấy Thức đang ngồi tựa gốc cây đọc quyển 
“Thép đã tôi thế đấy” dưới ánh đèn bão leo lét. Ba kéo Thức lại 
xoa đầu và nói: “Nhà mình nghèo lắm, ba má không có của cải 
gì để lại cho các con. Nhưng sẽ bằng mọi giá cho các con học. Hãy 
ráng học để có kiến thức mà trở thành người tốt và có ích”. Sau lần 
đó, dù khó khăn rất nhiều nhưng gia đình vẫn quyết tâm đưa 
Thức trở lên Sài Gòn để có điều kiện học hành tốt hơn. Lời dạy 
của cha đã theo Thức như một hành trang trong suốt cuộc đời 
sau này, cả sau khi đã rời đại học.

Trong tù Thức đã làm một bài thơ tặng ba mình nhân Ngày 
lễ các Người Cha:

“Tôi có báu vật quý nhất cuộc đời
Bên tôi không rời bất chấp phong ba
Giúp tôi vượt qua trùng trùng giông bão
Giữ mãi vươn cao công lý niềm tin
Tôi có báu vật không bao giờ mất
Chẳng thể ra đi như của cải vô thường
Mãi không hao mòn chia bao người sử dụng
Phong phú hơn thêm dù tặng mãi cho đời



24

Báu vật đó, lời cha dạy năm xưa
Vào cái thuở tôi còn thơ bé dại
“Phải ráng học làm vốn sống đời con
Nên người tốt mang cho đời lợi lạc”
Lớn theo thời gian lời cha thành di sản
Truyền mãi muôn đời cho thế hệ mai sau
Bất tận như sông luôn đổ về biển cả
Mãnh liệt như tình cha dành mãi cho tôi
Dù cho thời gian có làm nhòa tất cả
Di sản cha truyền mãi ghi khắc lòng tôi
Dù cha có về nơi tổ tiên nguồn cội
Di sản cha truyền sẽ vẫn mãi xanh tươi”

Có một lần, Thức bỏ nhà đi bụi suốt mấy tháng hè hồi lớp 
tám. Chính nhờ lời cha dạy, phải học để làm người có ích đã 
kéo Thức ra khỏi những tháng ngày hư hỏng, trở lại mái trường 
với một quyết tâm học cho giỏi để gia đình không phải lo lắng 
vì mình.

Ba Thức nói rằng ông cũng không dạy anh yêu nước. Ông 
chỉ hướng cho con mình sống có nhân cách và có ích, đừng 
vì mình mà làm tổn thương người khác, thì tự nhiên trẻ con 
lớn lên sẽ sống có trách nhiệm với mình và đất nước. Những 
hạt giống như vậy đã nảy nở trong con người của Trần Huỳnh 
Duy Thức và cứ lớn mãi, thành những giá trị có ích cho đời rồi 
truyền cho thế hệ kế tiếp.

Trong tù anh viết thư dạy cho con:

“Như vậy sự học chân chính phải xuất phát từ khát khao có 
được những kiến thức để hiểu biết cuộc sống nhằm mang lại lợi 
ích cho nhiều người, từ đó tạo ra lợi ích cho chính mình. Nếu học 
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mà chỉ để lấy bằng cấp, học vị để tạo ra cái danh cho mình và 
mưu cầu lợi ích của riêng mình thì người học đã tự tạo ra một giới 
hạn làm họ không thể hiểu biết được cuộc sống và đóng góp cho 
nó. Ngược lại, một người vì hoàn cảnh mà không được học cao, 
học nhiều nhưng với khát khao chân chính thì người đó luôn vượt 
qua được những giới hạn của hoàn cảnh để làm nên được những 
điều lớn lao, có ý nghĩa cho cuộc sống. Còn những kẻ học cao có 
bằng cấp học vị nhưng trọng danh và chỉ vì có lợi ích của riêng 
mình thì sẽ không ngần ngại đạp lên người khác để đạt được mục 
đích của mình, gây tại họa cho cuộc sống. Mà người ta được gọi 
là có văn hóa khi họ cư xử tốt với người khác, cho nên có học vị, 
bằng cấp chưa chắc đã có văn hóa.” 

Trần Huỳnh Duy Thức (ngoài cùng, bên phải) cùng đại gia đình
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Thức là người có khả năng tự học khá đặc biệt. Ngoài những 
kiến thức phổ thông và chuyên môn kỹ sư công nghệ thông tin 
hấp thụ từ trường học, còn lại tất cả đều do Thức tự học lấy từ 
sách vở và từ bất kỳ ai mà Thức quen biết. Thức học với phương 
châm để có sự hiểu biết thật sự chứ không phải để có bằng cấp. 
Từ một người thợ, người thầy hay một người bạn, thậm chí 
từ những người bất hạnh và không may mắn trong cuộc sống, 
Thức vẫn khiêm nhường học hỏi. Khả năng đó không chỉ có 
được nhờ những nỗ lực muốn học hỏi, mà những ai làm việc 
chung với anh sẽ nhận ra rằng nó còn nhờ vào tấm lòng luôn 
nghĩ đến người khác.

Lê Thăng Long đã viết trong một bài tặng sinh nhật bạn:

“Nhiều người ngạc nhiên về sự hiểu biết sâu rộng của Thức. 
Anh có khả năng tự học rất đặc biệt nhờ luôn quan sát kỹ, phân 
tích sâu và suy luận rộng các hiện tượng để thấu rõ bản chất cốt 
lõi của chúng. Nhưng gần Thức rất lâu nên tôi hiểu rằng khả năng 
đó trước hết xuất phát từ một tính cách luôn nghĩ đến người khác 
của anh. Nghe, thấy một hiện tượng hoặc sự kiện nào đó, việc đầu 
tiên anh luôn đánh giá xem tác động của nó đối với những đối 
tượng khác nhau chịu ảnh hưởng như thế nào. Từ đó, anh mới 
phân tích sâu xa nguyên nhân của các tác động, ảnh hưởng đó và 
nghĩ ra các giải pháp tối ưu cho vấn đề. Đó có thể là những việc 
không thuộc trách nhiệm thường xuyên của mình nhưng anh vẫn 
luôn nghĩ đến nó. Còn nếu là những vấn đề quốc kế dân sinh thì 
anh chẳng bao giờ bỏ qua.”

Ba Thức nói không bao giờ gây ra áp lực bắt ép anh học vì 
thành tích, vì tranh đua để trở thành người nổi bật. Ông chỉ cố 
hình thành ý thức trách nhiệm rồi truyền cảm hứng bằng tình 
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yêu để tạo động lực học hành cho con. Chắc hẳn cũng nhờ thế 
mà Thức có được tính cách như trên.

Cũng do vậy mà Thức rất chủ động và tự lập. Ba Thức là thầy 
giáo Anh ngữ nhưng không trực tiếp dạy anh bao giờ. Thức có 
cách học tiếng Anh thật lạ. Bước vào lớp 10, Thức tự chế một cái 
radio đơn giản bằng ống nghe điện thoại ngày xưa, cắm vào dây 
nguội của ổ điện ở nhà làm ăng-ten và chỉ bắt được đúng một 
đài VOA tiếng Anh. Hàng đêm trước khi ngủ Thức áp sát ống 
nghe đó vào tai và cứ để như thế tới sáng, suốt 3 năm như vậy. 
Sau này những người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ thấy Thức 
nói chuyện, thuyết trình giữa các hội nghị quốc tế, họ cứ nghĩ 
Thức là Việt kiều sống ở Mỹ từ nhỏ.

Năm 1987, em trai kế Thức - Trần Huỳnh Duy Linh mất vì 
tai nạn xe cộ trên đường đạp xe chở gạo từ Long An về Sài Gòn 
bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Biến cố này đã thay đổi ước mơ 
trở thành một nhà khoa học, phát minh sáng chế của Thức. Lúc 
đó Thức đang học đại học năm thứ ba. Nếu tiếp tục theo đuổi 
ước mơ và đam mê khoa học của mình thì sẽ không thể kiếm ra 
nhiều tiền để thay đổi hoàn cảnh sống của gia đình. Thời đó phải 
mất hàng chục năm để một kỹ sư ra trường có chỗ đứng tương 
đối trong xã hội. Từ đó Thức quyết định trở thành doanh nhân 
dù vẫn tiếp tục học hết kỹ sư ở đại học Báck khoa. Thức có lúc 
đi làm thợ canh lò bánh mì vào mỗi sáng sớm để vừa kiếm thêm 
tiền vừa quan sát cách người Hoa Chợ Lớn làm ăn. 

Có lẽ ít ai biết được doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức 
thành đạt trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin đã 
khởi nghiệp từ một xưởng sản xuất các vật dụng bằng cao 
su vào năm 1990, thời điểm mà những ngành tiểu thủ công 
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nghiệp đó hoàn toàn do người Hoa Chợ Lớn kiểm soát. Nhưng 
chính họ đã chỉ dẫn và giúp đỡ Thức bước vào nghề đó dù Thức 
không nói được tiếng Hoa. 

Đến năm 1993 Thức sang lại xưởng cao su, nhựa để lấy tiền 
lập nên cửa hàng tin học EIS, rồi sau đó thành lập công ty Công 
nghệ Thông tin EIS cùng với Lê Thăng Long vào năm 1995. Từ 
lúc này, ước mơ trở thành nhà khoa học thời niên thiếu của 
Thức đã phải gác lại mãi.



Niềm tự hào về trí tuệ Việt

Một đêm đông cuối năm 1994 ở Hà Nội, một người khách 
vào khách sạn Boss nghe nhạc. Ở đây người khách ấy gặp lại 
người bạn thời đại học của mình, bấy giờ đang là giám đốc của 
chi nhánh công ty liên doanh Oscan - doanh nghiệp sở hữu 
khách sạn Boss sang trọng nhất Hà Nội vào thời ấy. Người 
khách này chính là Trần Huỳnh Duy Thức, bấy giờ là chủ một 
cửa hàng máy vi tính ở Tp.HCM đang ra Hà Nội để tìm kiếm thị 
trường. Còn vị giám đốc chính là Lê Thăng Long - người đã trở 
nên nổi tiếng trong giới “thượng lưu” Hà Nội thời đó. Đã không 
gặp lại nhau sau năm năm từ lúc ra trường, họ mừng rỡ và hàn 
huyên cả buổi tối về những chặng đường đã trải qua.

Tốt nghiệp kỹ sư viễn thông Đại học Bách khoa, Long vào 
làm trong một công ty nhà nước đồng thời tiếp tục học văn 
bằng 2 cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Mở bán công. Với 
hai trình độ chuyên môn đại học trong tay cùng một lý lịch tốt 
và năng lực vượt trội, Long đã có được một vị trí xứng đáng. 
Đang lúc mọi người thấy rõ cơ hội thăng tiến nhanh chóng của 
Long trong môi trường quốc doanh thì đột nhiên Long rời bỏ 
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để đi làm cho công ty liên doanh Oscan lúc đó chỉ mới bắt đầu 
khởi sự. Mà Long cũng không có ai quen biết hay thân thế ở đó. 
Ấy vậy, chỉ một năm sau Long đã trở thành giám đốc chi nhánh 
của liên doanh này tại Hà Nội, quản lý một khách sạn và vũ 
trường hạng sang nhất thủ đô vào thời đó cùng với một đội xe 
du lịch phục vụ chuyên gia cao cấp nước ngoài. Còn Thức thì 
đã từ bỏ công việc lương cao tại một liên doanh với nước ngoài 
để ra mở xưởng cao su vào cuối năm 1990. Thức muốn khởi lập 
một doanh nghiệp do mình làm chủ nhưng không đủ vốn để có 
thể làm ngành tin học. 

Thức quyết định đi đường vòng với một ý tưởng đến rất ngẫu 
nhiên. Trong lúc đi mua dụng cụ thông cầu nghẹt bằng cao su 
(hình bán cầu lõm gắn cán gỗ), Thức thấy vừa mắc (đắt), vừa 
khó tìm. Tính toán sơ thấy chênh lệch giữa giá thành nguyên 
liệu và giá bán đến nhiều lần, thế là Thức quyết định phải sản 
xuất cho bằng được sản phẩm này. Thức kiếm sách đọc và tìm 
lại các mối quan hệ cũ với người Hoa bán linh kiện điện tử ở 
chợ Nhật Tảo (Chợ Lớn) để nhờ họ giới thiệu với những người 
Hoa rành về cao su. Cuối cùng Thức đã cùng với em trai mình 
là Trần Huỳnh Duy Tân làm ra được sản phẩm đầu tay sau hai 
tháng miệt mài từ không biết gì. Nhìn Thức lấm lem, đen đúa vì 
khói bụi cao su mà cả nhà lo ngại cho tương lai của người con 
trai trưởng. Lúc ban đầu, Thức vừa làm chủ, vừa làm thợ, vừa 
chở hàng đi chào bán khắp hang cùng ngõ hẽm. Bạn bè cùng 
lứa có người còn dèm pha rằng: “Kỹ sư công nghệ thông tin mà 
đi làm đồ thụt cầu”. Nhưng Thức chẳng bao giờ bận tâm với 
những lời nói như vậy. Thấy Thức vất vả quá có lúc gia đình còn 
khuyên Thức từ bỏ và xin vào làm các công ty nước ngoài đang 
có làn sóng đầu tư vào Việt Nam. Nhưng Thức vẫn kiên trì theo 
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đuổi kế hoạch của mình. Sau rất nhiều khó khăn, kể cả bị tẩy 
chay không mua hàng vì không thuộc hệ thống của người Hoa, 
thì sản phẩm đồ thụt cầu nhà vệ sinh mà Thức làm ra đã bán rất 
chạy và tạo ra nhiều lợi nhuận.

Thức tranh thủ cơ hội mở rộng sản xuất ra các sản phẩm 
khác như joint cao su cho ngành công nghiệp cấp nước, vốn 
chỉ sử dụng các vật tư tồn kho còn lại từ trước năm 1975, bấy 
giờ đã bắt đầu thiếu hụt. Có những sản phẩm cao su đòi hỏi 
kỹ thuật đặc biệt như joint TJ mà cả giới tiểu thủ công nghiệp 
Chợ Lớn lúc đó cũng không làm được. Nhưng Thức và người 
em Tân lại sản xuất được và giúp cho các nhà máy cơ khí và cấp 
nước quốc doanh lúc đó tháo gỡ bế tắc rất lớn. Cũng nhờ vậy 
mà xưởng của Thức ăn nên làm ra và thuê thêm nhiều thợ. Chỉ 
một năm sau khi mở xưởng cao su, Thức lấn qua lĩnh vực sản 
xuất đồ dùng bằng nhựa cho phòng tắm như vòi sen và cũng 
bán rất chạy.

Đang trên đà phát đạt, những tưởng Thức đã quên niềm say 
mê công nghệ thông tin, thì cuối năm 1992 Thức bất ngờ sang 
lại xưởng. Vào đầu năm 1993 Thức mở một cửa hàng dịch vụ 
tin học nhỏ, có tên là EIS - “Electronic Information Systems”, 
ở góc đường Nguyễn Văn Thủ và Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu cửa hàng chỉ làm dịch vụ 
đánh máy thuê, photocopy và bán đĩa mềm. Sau vài tháng tiếp 
cận thị trường, Thức đã cập nhật được công nghệ và nhập linh 
kiện rời về ráp thủ công thành những bộ máy vi tính đầy đủ. 
Cửa hàng nhỏ lúc ấy đã mạnh dạn dán nhãn hiệu riêng của 
mình là EIS lên máy PC trọn bộ trong lúc thị trường đang 
chuộng các mác ngoại. Đây không chỉ là một sự táo bạo mà còn 
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là tính cách không bao giờ thay đổi của Thức: luôn tự hào và 
khẳng định nguồn gốc Việt của mình trong tất cả những việc 
mình làm. Quyết định đó đã thành công bất ngờ vì khách hàng 
tin tưởng vào một sự cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ 
hậu mãi của một nhãn hiệu đã dám khẳng định nguồn gốc Việt 
Nam của mình. Nhờ vậy, trong năm 1994, cửa hàng tin học EIS 
phát triển nhanh chóng và chiếm phần lớn thị trường máy tính 
cá nhân lắp ráp cho các hộ gia đình ở khu vực thành phố Hồ 
Chí Minh. Đã đến lúc thương hiệu này tìm đến thị trường Hà 
Nội. Đó là nguyên do chuyến viếng thăm Hà Nội trên của Thức 
và cuộc gặp gỡ với Lê Thăng Long.

Vào buổi tối cuối năm 1994 ở khách sạn Boss ấy, Trần Huỳnh 
Duy Thức đã mời Lê Thăng Long thành lập công ty. Long hỏi 
Thức công ty này sẽ làm gì để thu hút nhân tài đang gần như 
bị hút về các công ty nước ngoài, liên doanh như một trào lưu 
vào lúc đó. Thức trả lời hãy nói với họ rằng chúng ta cùng nhau 
khẳng định trí tuệ Việt trong công nghệ thông tin với thế giới. 
Long nói sẽ suy nghĩ và trả lời Thức sau. Thế rồi một chiều 
tháng 3 năm 1995, Long đột ngột xuất hiện tại cửa hàng tin học 
EIS và nói với Thức rằng: “Tôi đã sẵn sàng, thôi việc và bàn giao 
xong ở Oscan rồi. Giờ hãy cùng nhau khẳng định trí tuệ Việt thôi”. 
Rồi họ kéo nhau ra quán cà phê ngồi trên vỉa hè đến gần sáng 
để bàn tính sẽ làm gì.

Long từ bỏ một vị trí mà ai cũng nhìn thấy một tương lai 
đầy hứa hẹn để chấp nhận một con đường khó khăn đầy thử 
thách và ít ai vào lúc đó dám tự tin sẽ thành công. Vào thời 
kỳ đó, dù doanh nghiệp tư nhân đã được thừa nhận về pháp 
lý nhưng tâm lý hầu hết đều muốn bám chặt với cơ quan nhà 
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nước. Cơ hội khả dĩ chấp nhận được là ở các công ty liên doanh 
và nước ngoài. Thức và Long là những người trong số ít đã dám 
đi ngược trào lưu đó, bước ra khỏi các công ty liên doanh, tự 
xây dựng doanh nghiệp của mình và sau này đã tạo nên một 
trào lưu mới.

Tháng 3 năm 1995, công ty TNHH Tin học Duy Việt (tên 
tiếng Anh EIS Co., Ltd.) ra đời, tiếp tục đẩy mạnh thị phần máy 
tính cá nhân cho hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và mở 
rộng mạnh mẽ ra Hà Nội. Công việc đang suôn sẻ, phát đạt thì 
công ty bị kiểm tra thuế và phát hiện nhiều sai phạm, bị niêm 
phong kho và phạt rất nặng. Ra đời chưa được bao lâu thì cuối 
năm 1995 công ty Duy Việt đứng trước bờ vực phá sản, hàng 
trong kho trị giá hàng tỷ đồng không được phép đem ra bán 
mà giá lại tuột rất nhanh. Đến khi giải quyết xong việc thuế thì 
các linh kiện trong kho đã gần như không còn bán được nữa 
vì lỗi thời. Nợ chồng chất, không có tiền trả lương, đã có lúc 
Thức phải cầm xe máy của mình, đi chung với Long để có tiền 
trả phần nào tiền lương cho nhân viên về ăn Tết. Đứng trước 
hoàn cảnh đó, họ có hai lựa chọn: một là phá sản doanh nghiệp 
để giải trừ trách nhiệm nợ, hai là phải tiếp tục, chấp nhận nợ và 
xin chủ nợ cho hoãn trả. Họ đã chọn cách thứ hai. Long lúc đó 
đã nói với Thức rằng: “Ông hãy lùi lại, để tôi đứng mũi chịu sào 
làm giám đốc và thuyết phục các chủ nợ thông cảm. Ông hãy tập 
trung suy nghĩ tìm ra cách gì đó để đột phá thì chúng ta mới có thể 
thoát khỏi tình trạng này. Hơn nữa, tôi chưa lập gia đình, nếu có 
chuyện gì xấu xảy ra mà giám đốc phải vào tù thì cũng không gây 
ra nhiều vấn đề cho vợ con”. Và họ đã làm như vậy.
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Nhân viên từ chỗ hơn 50 người giờ chỉ còn lại không quá 10 
người, hầu hết đều là thợ lắp ráp, sửa chữa phần cứng. Muốn 
thay đổi mô hình không hề là chuyện đơn giản. Sau một chuyến 
đi xe lửa từ Nam ra Bắc, lên đến tận Sapa, trở về Thức tuyên bố: 
“Chúng ta sẽ dần bỏ thị trường máy tính lắp ráp và tập trung vào 
chiến lược xung quanh Internet. Ngay hiện tại chúng ta có một 
tài sản mà không để ý đến, đó là phần mềm kế toán do chúng 
ta tự viết để quản lý tài chính công ty. Tập trung vào để cải thiện 
nó và đưa ra bán phần mềm dạng đóng gói là giải pháp sẽ giúp 
chúng ta có được tiền duy trì hoạt động”. Mọi người đều không 
cảm thấy thuyết phục. Internet là thuật ngữ mới xuất hiện nên 
không ai hiểu nó là gì. Bán phần mềm đóng gói là khái niệm 
khá ngớ ngẩn vì lúc đó người dùng chưa hề có thói quen trả 
tiền cho bản quyền, chỉ trừ những sản phẩm làm theo đơn đặt 
hàng. Nhưng Thức nói: “Internet tôi cũng chưa hiểu sâu nhưng 
yên tâm tôi sẽ nghiên cứu và hướng dẫn các bạn. Còn phần mềm 
đóng gói thì hãy làm cho thật đẹp, bán thật rẻ và tổ chức bán 
hàng bằng telemarketing. Thuê các nhóm telemarketing đang bán 
thẻ vàng cho các khách sạn lớn để bán và trả hoa hồng thật cao 
cho họ”. Thế là phần mềm kế toán IBAS (Intergrated Business 
Accounting Software) đóng gói đã ra đời. Ban đầu ai cũng nghĩ 
chỉ bán được 100 gói nhưng doanh số đã đạt được hơn 200 với 
giá 4 triệu đồng/gói. Sau khi trừ chiết khấu bán hàng, công ty 
thu được hơn 500 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. 
Sau này có nhiều khách hàng thừa nhận họ mua IBAS để ủng 
hộ cho một doanh nghiệp Việt Nam có ý tưởng mới lạ. 

Số tiền trên là một nguồn đầu tư rất quan trọng để công ty 
Duy Việt nhảy vào lĩnh vực công nghệ mạng Internet. Thời đó 
chỉ có các công ty nước ngoài vào để bán các thiết bị và giải 
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pháp xây dựng hạ tầng mạng Internet cho Việt Nam. Internet 
đến cuối năm 1997 mới được cho phép sử dụng ở Việt nam nên 
việc sử dụng Internet các công ty tin học Việt Nam hầu như 
đều chưa biết, huống chi có thể hiểu về công nghệ. Trong môi 
trường đó, công ty Duy Việt đã quyết định nhắm vào thị trường 
này tại Việt Nam để cạnh tranh với các công ty nước ngoài sừng 
sỏ lúc đó như IBM, Spring…

Nguồn nhân lực, yếu tố quyết định cho mô hình kinh doanh 
mới dựa vào công nghệ, lúc đó là một thách thức quá lớn đối 
với công ty Duy Việt. Việc tuyển dụng kỹ sư từ những trường 
nổi tiếng như Đại Học Bách khoa, Đại Học Tổng hợp là một 
điều không thể thực hiện được với khả năng tài chính của công 
ty trong thời gian mới gượng dậy. Vì vậy Duy Việt đã thu nhận 
những người có chuyên ngành khác và có trình độ khác nhau 
từ các trường như Đại học Giao thông vận tải, Đại học Mở, 
những người tốt nghiệp phổ thông trung học, v/v.

Trần Huỳnh Duy Thức tại Sydney – Australia 

(dạo mát trong một dịp đi đối tác)



36

Đến đây Trần Huỳnh Duy Thức cho thấy khả năng sư phạm 
rất đặc biệt của mình. Thức trực tiếp đứng lớp, đào tạo mọi 
người theo mô hình vừa học vừa làm. Họ cùng nhau xây dựng 
nên một mạng intranet (đặt tên là Infonet) để giả lập Internet 
làm môi trường nghiên cứu thực nghiệm. Thời gian đầu Thức 
đích thân qua Singapore, Đài Loan để tìm tòi và mua các sách 
nghiên cứu cần thiết. Tiếng Anh mọi người lúc đó còn hạn chế, 
Thức trực tiếp dịch những phần đầu rồi hướng dẫn mọi người 
đọc và dịch tiếp. Cứ như vậy trình độ công nghệ và tiếng Anh 
của các bạn trẻ tiến bộ rất nhanh chưa đầy một năm sau.

Đến giữa năm 1997, Duy Việt đã có một đội ngũ 10 người 
trẻ nhưng “thiện chiến” và rất hăng hái “vào trận”.  Lúc đó Long 
lại lùi vào để Thức làm giám đốc, bắt đầu khai phá thị trường 
mới trong lĩnh vực giải pháp cho hạ tầng mạng truyền thông. 
Cuối năm 1997, Internet chính thức được sử dụng ở Việt Nam, 
tạo nên một nhu cầu truy cập Internet bùng nổ. Thời đó các 
nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) vẫn còn sử dụng công nghệ 
truy cập analog qua đường điện thoại nên dung lượng và tốc độ 
truy cập hạn chế, không đáp ứng được cho nhu cầu đang tăng 
rất nhanh. Công ty Duy Việt đã giới thiệu vào thị trường công 
nghệ truy cập digital mới nhất vào lúc đó, cho phép mở rộng 
nhanh dung lượng lẫn tốc độ truy cập nhiều lần so với công 
nghệ analog cũ. Nhờ vậy Duy Việt thắng thầu nhiều dự án mở 
rộng hạ tầng Internet trước các hãng lớn nước ngoài, tạo nên 
một hiện tượng mới lạ. Năm 1998, Duy Việt đứng trước một 
cơ hội bứt phá mạnh mẽ cả về doanh thu, lợi nhuận và uy tín 
nếu hoàn thành tốt các hợp đồng trúng thầu. Nhưng mọi việc 
không hề dễ dàng và suôn sẻ.
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Vì là công nghệ rất mới trên thế giới nên sự tương thích 
với các chuẩn viễn thông là một vấn đề lớn. Trên lý thuyết, 
nó được thiết kế để phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam sử 
dụng, nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Các thiết bị truy cập 
digital mà Duy Việt nhập về không vận hành được với mạng 
điện thoại của  Việt Nam. Hãng Racal và Bay Networks đã gửi 
các chuyên viên đầy kinh nghiệm từ Singapore và Mỹ qua Việt 
Nam để trực tiếp lắp đặt và tương thích hoá nhưng đều thất bại. 
Công ty Duy Việt lại đứng trước một nguy cơ vỡ nợ còn lớn 
hơn trước nhiều lần. Nếu không hoàn thành được hợp đồng 
thì sẽ mất bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bị phạt và khiến nhà 
quản lý của các công ty cung cấp dịch vụ Internet bị dèm pha 
do đã không đủ kinh nghiệm nên mời công ty Việt Nam dự 
thầu. Racal và Bay Networks thông báo rằng họ cần 3 – 6 tháng 
để xử lý vấn đề này từ khâu sản xuất. Thời gian đó đủ để tiêu 
tan mọi cơ hội còn lại của Duy Việt. Không chịu thất bại, Thức 
họp ngày đêm với nhóm kỹ sư của công ty với mục tiêu phải 
tự giải quyết bằng được những giải pháp tương thích hóa của 
chính mình. Trách nhiệm được giao cho Tăng Thanh Phong, 
người sau này trở thành phó tổng giám đốc công nghệ của công 
ty, nhưng khi đó còn chưa tốt nghiệp Đại học Mở. Dưới sự chỉ 
huy của Phong, nhóm kỹ sư Duy Việt đã đưa ra được giải pháp 
và sau đó “ăn nằm lì” tại phòng thiết bị trung tâm của công ty 
Điện toán truyền số liệu VDC ở Hà Nội mấy ngày đêm liền. 12h 
khuya vào một tối nóng oi ả, Phong điện thoại cho Thức nói 
đơn giản: “Chạy rồi anh, giờ tụi em về ngủ bù”.

Nhưng họ đã không thể ngủ. Mấy lời ngắn gọn ấy như một 
tin thắng trận được truyền nhanh chóng từ Bắc chí Nam, đánh 
thức mọi người trong công ty rằng “chúng ta sống rồi”. Có người 
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đã nói vui: “Anh Phong giống như Wellington báo tin thắng trận 
ở chiến trường Waterloo về vậy”. Mà cũng gần như thế, nếu 
Wellington thất bại trước Napoleon trong chiến dịch đó thì cục 
diện châu Âu giờ chắc chắn khác. Nếu Phong và các kỹ sư Duy 
Việt đã không thành công vào đêm hôm ấy thì xu thế “Việt hóa” 
các nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho hạ tầng mạng Internet 
sẽ bị ảnh hưởng rất xấu. Cũng phải ghi nhận rằng những xu thế 
và thành công đó có phần đóng góp rất ý nghĩa của những nhà 
quản lý doanh nghiệp quốc doanh có lòng yêu nước như anh 
Vũ Hoàng Liên, giám đốc công ty VDC lúc đó, đã dám tin và 
mạnh dạn chọn các công ty Việt Nam thắng thầu - một cách 
làm không theo truyền thống vào thời đó của tổng công ty Bưu 
chính viễn thông Việt Nam (VNPT), công ty mẹ của VDC.

 

Khai trương One Connection toàn cầu (Singapore)
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Đến năm 2000, công ty TNHH Tin học Duy Việt đã trở thành 
nhà tích hợp hệ thống mạng công nghệ thông tin (Networking 
Systems Integrator in Information Technology) hàng đầu nổi 
bật, không chỉ ở thị trường của các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông Internet mà còn cho các ngân hàng, các hãng hàng không 
và nhiều khu công nghệ phần mềm, khu công nghiệp, v.v..

Nhưng Duy Việt đã không ngừng lại ở sự thỏa mãn với khả 
năng nắm bắt và chuyển giao công nghệ từ ngoài vào, bởi hoài 
bão muốn sở hữu công nghệ riêng của người Việt. Tháng 6 năm 
2000, Duy Việt chuyển đổi thành Công ty cổ phần Công nghệ 
thông tin EIS (EIS, Inc.) với tuyên bố sứ mệnh: “Tiến công mạnh 
mẽ vào thị trường CNTT quốc tế, chuyển tri thức Việt Nam thành 
những giá trị cao trong nền kinh tế tri thức thế giới” – và mục 
đích “Đơn giản hóa việc sử dụng mạng Internet” (“Symplifying 
the Internet”).

Tận dụng thời cơ khủng hoảng dotcom ở Mỹ, EIS chọn mua 
một công ty sắp phá sản đang sở hữu công nghệ điện thoại 
Internet dang dở. Cách làm này cho phép rút ngắn thời gian và 
giảm chi phí đáng kể so với làm từ đầu. Công ty tập trung đầu tư 
nhân lực, tài lực, trí lực tiếp tục phát triển công nghệ này trong 
2 năm. Đến gần cuối năm 2002, EIS đã hoàn thành và đủ sức 
cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đội ngũ nghiên cứu phát 
triển (R&D) của EIS, Inc. có mặt ở ba nơi: San Jose (California, 
Mỹ), Sài Gòn (Việt Nam) và Singapore để đảm bảo công nghệ 
này luôn được cập nhật và hỗ trợ tốt nhất. Cuối năm 2002, 
EIS, Inc. lập ra cùng lúc hai công ty con có cùng tên gọi One-
Connection: ở Việt Nam là công ty cổ phần Internet Một kết nối 
– OCI (One Connection Internet) và công ty One Connection 
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Toàn Cầu hay còn gọi là One Connection Singapore có trụ sở 
ở Singapore; với mục đích áp dụng công nghệ cung cấp dịch 
vụ điện thoại Internet được đặt tên là Infex - Innovation for 
explosion - Sáng tạo để đột phá.

Trong khi ở Việt Nam công ty One Connection Việt Nam 
bị nhiều ngăn trở lớn bởi các rào cản giấy phép và những lo 
ngại về an ninh quốc gia thì tại Singapore, One-Connection 
đã nhanh chóng nổi lên thành một nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông trên môi trường Internet toàn cầu. Khi khai trương vào 
tháng 2 năm 2003 One-Connection Singapore đã có các hãng 
viễn thông ở Malaysia, Nga, Mỹ ký hợp đồng làm đại lý bán 
hàng địa phương. Các hãng thông tấn, truyền hình quốc tế và 
Singapore đưa tin rầm rộ sự kiện công nghệ Việt Nam xuất hiện 
cạnh tranh vững chãi trên thị trường toàn cầu. Kênh truyền 
hình Channel Asia lớn nhất Singapore phát lại 3 lần bản tin về 
One-Connection trong vòng 24 giờ với thông điệp chính: “One-
Connection từ Việt Nam thách thức các dịch vụ viễn thông truyền 
thống”. Các tạp chí công nghệ nổi tiếng thế giới thì giật tít “Việt 
Nam ghi bàn”, “Bước đột phá ngoạn mục trong cách sử dụng và 
mô hình kinh doanh điện thoại Internet từ Việt Nam”, v.v... Kể từ 
đó Trần Huỳnh Duy Thức thường được mời và đối đãi trọng 
thị bởi cơ quan phát triển kinh tế Singapore theo chính sách thu 
hút nhân tài và đầu tư của họ.
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Họp báo khai trương dịch vụ mới

   
                        

Một bài báo giới thiệu đăng trên tờ Singapore Today



42

Trong lúc One Connection Singapore mang lại nhiều thành 
quả tốt đẹp ở ngoại quốc thì tại quê nhà, One Connection Việt 
Nam tuy có cùng mô hình nhưng đã không có được vận may 
đó. EIS – công ty mẹ của One Connection - đã gặp nhiều trở 
ngại trong các dự án đấu thầu hạ tầng mạng cho các doanh 
nghiệp dịch vụ viễn thông và Internet tại Việt Nam. Những dự 
án này đã không được tuyển chọn vì những lý do không thể 
minh chứng, có thể coi như không hợp lý. Trong những trường 
hợp trúng thầu thì công ty cũng gặp khó khăn trong việc thực 
hiện hợp đồng vì những cản trở không nguyên do. Các công ty 
đối tác ở các nước như Singapore, Đài Loan dự định làm đại 
lý cho One Connection Việt Nam khi họ tham gia thị trường 
thường gặp những cản trở và cảnh báo với lý do ảnh hưởng đến 
“an ninh quốc gia”.

Dưới sức ép của báo chí, đến gần cuối năm 2003 dịch vụ điện 
thoại Internet được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhưng 
khống chế giá sàn 10 UScent/phút. Điều này làm cho các công 
ty trong nước, trong đó có One-Connection Việt Nam bị trói 
tay thua cuộc trước các công ty nước ngoài cung cấp giá cạnh 
tranh mà không bị ràng buộc gì về qui định của Bộ Bưu chính 
Viễn thông. Thẻ lậu vì vậy mà nở rộ tràn ngập thị trường Việt 
Nam. Mãi đến cuối năm 2006, do có việc chuyển đổi bộ này 
thành Bộ Thông tin Truyền thông và thay đổi lãnh đạo ở đó, 
One-Connection mới quyết định tập trung vực dậy thị trường 
trong nước. Chỉ trong vòng 6 tháng One-Connection Việt Nam 
đã đánh bật hoàn toàn thẻ lậu ra khỏi thị trường Việt Nam, tăng 
đáng kể doanh thu cho mình và giúp chống thất thu thuế cho 
nhà nước. Đến cuối năm 2008, One-Connection Việt Nam đã 
chiếm lĩnh đến hớn 60% thị phần điện thoại Internet Việt Nam 
nhờ ưu thế sở hữu công nghệ riêng của công ty mẹ EIS, Inc.
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Tại hội nghị giới thiệu chuẩn mực công nghệ mới cho quảng cáo trực tuyến

Cuối năm 2008, trong thời gian One Connection Singapore 
đang phát triển mạnh mẽ sang thị trường các nước Mỹ, Úc, 
Canada, Thức đã thuyết phục hội đồng quản trị EIS, Inc. thông 
qua quyết định đưa doanh số ở nước ngoài về Việt Nam. Vì tấm 
lòng luôn hướng về đất nước, Thức muốn qua việc này giảm 
giá thành dịch vụ cho dân trong nước đồng thời tăng phần 
đóng góp cho ngân sách Quốc Gia. Lúc đó One Connection 
Singapore được chuyển thành dạng tổng đại lý bán hàng cho 
One Connection Việt Nam và toàn bộ doanh thu sau chiết 
khấu được chuyển hết về One Connection Việt Nam. One-
Connection Việt Nam trở thành chủ thể cung cấp dịch vụ cho 
các khách hàng ở nước ngoài và chuyển các trung tâm bán 
hàng, hỗ trợ khách hàng về Việt Nam. Đây là một mô hình kinh 
doanh được đánh giá là rất hiệu quả nhờ tận dụng lợi thế cam 
kết của các nước khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế 
giới WTO (World Trade Organization).
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Trong lúc mô hình này đang được triển khai tốt đẹp thì 
vào tháng 3 năm 2009, Sở Thông tin Truyền thông thành phố 
Hồ Chí Minh ra quyết định buộc One-Connection Việt Nam 
ngừng cung cấp dịch vụ và xử phạt hành chính, tiếp theo đó 
tịch thu các máy móc thiết bị của công ty. Lý do nêu ra của việc 
xử phạt này là vì các dịch vụ điện thoại Internet cho khách tiêu 
thụ ở Mỹ, Canada, Úc, Singapore,... là phone-to-phone và mô 
hình này chưa được cho phép tại Việt Nam. One-Connection 
Việt Nam là một doanh nghiệp Việt Nam nên phải tuân thủ 
theo các luật lệ Việt Nam, vì vậy đã vi phạm pháp luật.

Nhận thấy có sự vô lý trong quyết định đó nên One-
Connection Việt Nam đã khiếu nại lên Bộ Thông tin Truyền 
thông. Việc này dấy lên một cuộc chiến pháp lý trên Đài truyền 
hình Việt Nam (VTV) và một số báo. Sở Thông tin Truyền 
thông thành phố Hồ Chí Minh khi đó lại thay đổi lý luận và 
viện dẫn lý do “an ninh quốc gia” một cách mơ hồ. Cùng lúc 
đó, dưới sự chỉ huy pháp lý của luật sư Lê Công Định, One-
Connection Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ khởi kiện Sở Thông 
tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ra tòa án hành chính 
của thành phố và cũng đang nghiên cứu để đệ đơn kiện ở tòa 
án Singapore.

Dự định nộp chính thức hồ sơ khởi kiện vào ngày thứ hai 
25/5/2009, Trần Huỳnh Duy Thức đã ký và hoàn tất hồ sơ vào 
ngày thứ bảy trước đó (23/05/2009). Nhưng anh đã bị bắt vào 
Chủ Nhật 24/05/2009 với lý do ban đầu là “trộm cướp viễn 
thông”. Theo sau đó, Lê Thăng Long và Lê Công Định cũng lần 
lượt bị bắt, khởi đầu cho một vụ án “lật đổ chính quyền” chấn 
động dư luận lúc đó.
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Cáo buộc trộm cước viễn thông đã không tìm ra bất kỳ bằng 
chứng nào sau hàng tháng cơ quan điều tra sục tìm hệ thống 
thiết bị và sổ sách công ty. Sau đó chính quyền đã chuyển sang 
khởi tố “kinh doanh trái phép”. Nhưng đến tháng 12 năm 2009 
lý do khởi tố này cũng đã không tìm được bằng chứng nên đã 
buộc phải hủy.

Song song với các điều tra trên, One-Connection Việt Nam 
và EIS, Inc. còn bị thanh tra thuế toàn bộ quá trình hoạt động 
hàng chục năm của hai công ty này. Sau ba tháng thanh tra 
trong tình trạng liên quan đến “xâm phạm an ninh quốc gia”, 
cơ quan điều tra đã không tìm ra bằng chứng nào để buộc các 
công ty này vào tội trốn thuế. Thế nhưng sau đó công ty One-
Connection Việt Nam đã bị rút giấy phép hoạt động, và dự án 
mở rộng của EIS, Inc. ở Đà Nẵng để làm trung tâm hỗ trợ khách 
hàng toàn cầu đã không được cấp giấy phép. Các công ty này 
không còn lựa chọn nào khác hơn là giải thể và phá sản. Điều an 
ủi là nhân viên của hai công ty này đã tìm được dễ dàng những 
công việc tốt tại nhiều công ty lớn trong và ngoài nước. Có 
những người đã tìm được việc với mức lương đến 5000 USD/
tháng, có những người thành lập doanh nghiệp và cũng khá 
thành đạt. Tất cả đều ghi nhận EIS là một lò đào tạo nhân tài 
và Trần Huỳnh Duy Thức, tổng giám đốc EIS, One Connection 
Việt Nam và One Connection Singapore, không chỉ là người 
lãnh đạo có tầm nhìn mà còn là một người thầy tận tụy, một 
huấn luyện viên giỏi, luôn biết truyền cảm hứng, nhiệt huyết và 
lòng tự hào về Việt Nam cho họ.
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Kỷ niệm 10 năm thành lập EIS (3/5/2003)

Khai trương One Connection tại Mỹ (18/05/2004)



Dấn thân vì yêu nước

“Định mệnh buộc người ta rẽ vào một con đường, nhưng điểm 
đến cuối cùng không dừng tại điểm rẽ đó”.

Trần Huỳnh Duy Thức đã nói như vậy từ chính sự trải 
nghiệm của cuộc đời mình. Ước mơ cháy bỏng thời niên thiếu 
của Thức là trở thành một nhà khoa học để phát minh sáng chế, 
nhưng vì muốn đưa gia đình thoát cảnh nghèo khổ mà anh đã 
trở thành doanh nhân. Bản tính anh hồi nhỏ không thích kinh 
doanh lẫn chính trị. Nhưng anh đã trở thành nhà hoạt động 
đấu tranh vì khát khao một tương lai tươi sáng cho đất nước và 
vì một Việt Nam dân chủ và thịnh vượng. Có thể nói tình yêu 
đã tạo ra động lực cho những quyết định của những ngã rẽ định 
mệnh như vậy. Yêu gia đình anh trở thành doanh nhân. Yêu 
nước anh trở thành nhà hoạt động đấu tranh chính trị.

Tình yêu là một sức mạnh nhưng chỉ có những tình yêu cao 
thượng mãnh liệt mới khiến người ta từ bỏ cái tôi mình thích 
để làm những gì người khác cần, thậm chí phải chịu thiệt thòi vì 
những điều ấy. Lòng yêu nước của Thức là một tình yêu như thế.
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Đầu năm 2002, Trần Huỳnh Duy Thức bay ra Hà Nội công 
tác và hẹn trước với Lê Thăng Long ở đó: “Tôi đang bị thôi thúc 
trước một quyết định rất quan trọng nên muốn trao đổi với ông. 
Hãy dành cả buổi tối này nhá”. Tối đó cũng là một đêm đông, 
trời rất lạnh nhưng Long luôn cảm thấy mình được sưởi ấm và 
thôi thúc bởi nhiệt huyết của Thức. Thức bức xúc với sự thờ ơ 
của Bộ Bưu chính Viễn thông trước những đề nghị của công ty 
EIS về những công nghệ và dịch vụ mới nhằm mục đích giảm 
giá cước viễn thông quốc tế. Thức tin rằng viễn thông – Internet 
là hạ tầng tối quan trọng trong nền kinh tế tri thức, tương tự 
như hạ tầng giao thông trong nền kinh tế hàng hóa. Một hạ 
tầng kém đi kèm  với giá cước cao sẽ hạn chế sự lưu chuyển của 
luồng thông tin và kiến thức giữa nước ngoài và Việt Nam. Từ 
đó sẽ đưa đất nước đến thế cô lập và bị đẩy ra ngoài luồng cơ hội 
của xu thế tri thức hóa nền kinh tế thế giới.

Vào thời điểm đó EIS, Inc. đang hoàn tất công nghệ điện 
thoại Internet với thiết kế riêng của mình và chuẩn bị thiết lập 
một trung tâm điều hành dịch vụ toàn cầu cho One-Connection 
tại Việt Nam. Tuy nhiên Bộ Bưu Chính Viễn Thông đã tỏ ra 
hoàn toàn vô cảm trước những kiến nghị và hồ sơ xin phép của 
EIS, mặc dù Pháp lệnh Bưu Chính Viễn Thông, số 43/2002/PL-
UBTVQH10, ngày 25 tháng 5 năm 2002, đã có hiệu lực. Pháp 
lệnh khuyến khích những mô hình kinh doanh như vậy, nhưng 
các cơ quan liên hệ luôn trả lời là phải chờ nghị định hướng dẫn 
thi hành Pháp lệnh. Quan điểm vi hiến như trên là kiểu tư duy 
rất phổ biến của các quan chức Việt Nam.

Sau nhiều lần thúc giục và chỉ nhận được câu trả lời “chờ 
nghị định” mà không có khái niệm thời gian, Thức đã chọn một 
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cách hành động khác. Thức nói với Long rằng có một giải pháp 
là EIS sẽ đặt trung tâm điều hành dịch vụ toàn cầu tại Singapore, 
từ đó có thể gây áp lực ngược trở lại trong nước để được Bộ Bưu 
Chính Viễn Thông cấp giấy phép sử dụng và cung cấp cho dịch 
vụ điện thoại Internet tại Việt Nam.

Thức ý thức được rằng làm như vậy thì EIS sẽ không có lợi 
đối với thị trường trong nước nhưng người dân sẽ được hưởng 
lợi lớn và các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội giao lưu mở 
rộng quan hệ làm ăn ra nước ngoài nhiều hơn. Một khi điện 
thoại Internet hiện diện trên thị trường, nó sẽ làm cho giá cước 
tất cả các loại dịch vụ viễn thông Internet khác giảm nhanh chứ 
không chỉ có cước viễn thông quốc tế.

Thức nói: “Chúng ta phải hành động nhưng không phải vì 
lợi nhuận. Điều này sẽ mang lại lợi ích quá lớn cho đất nước để 
có thế toan tính thiệt hơn. Nếu điều này không xảy ra trong năm 
sau thì Việt Nam sẽ đánh mất một cơ hội lớn giống như lỡ một 
chuyến tàu”.

“Nhưng điều này sẽ còn gây khó khăn cho chúng ta ở các thị 
trường cung cấp giải pháp hạ tầng mạng viễn thông và Internet 
trong nước nữa.” – Long đặt vấn đề.

Thức đáp: “Chắc chắn như vậy, nhưng phải phát triển nhanh 
thị trường nước ngoài để bù đắp. Nhưng đó không phải điều tồi 
tệ nhất. Cái khiến chúng ta sẽ trả giá nhiều hơn là ở chỗ việc này 
sẽ làm dính dáng đến vấn đề chính trị mà lâu nay chúng ta vẫn 
tránh. Nó sẽ gây cho chúng ta nhiều phiền phức hơn việc phải nỗ 
lực làm việc nhiều hơn để mở rộng thị trường nước ngoài. Đó là 
điều tôi muốn ông ý thức rõ trước khi quyết định”.
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Long bảo: “Tôi hiểu và sẵn sàng chấp nhận. Làm thôi.” Và 
Long nói thêm: “Ông không thích nhưng lại có khiếu chính trị 
lắm đấy”.

Giữa năm 2002, Thức và Long hẹn gặp anh Nguyễn Mạnh 
Hùng và anh Hoàng Anh Xuân lúc đó là phó giám đốc và giám 
đốc Công ty Viễn thông Quân đội Viettel. Sau khi được giới 
thiệu và trực tiếp dùng thử dịch vụ điện thoại Internet bằng 
chính công nghệ của EIS, anh Hùng và anh Xuân rất ngạc nhiên 
về chất lượng cũng như khả năng mở rộng ứng dụng các dịch 
vụ gia tăng của loại mô hình này. Nhưng cả hai anh đều nhận 
định rằng Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT) sẽ tìm 
mọi cách để ngăn cản nó. Thức nói: “Đó chính là lý do vì sao tụi 
em gặp các anh để cùng nhau vượt qua sự ngăn cản đó”.

Rồi Thức và Long trình bày về ý định sẽ thiết lập trung tâm 
điều hành dịch vụ này tại Singapore, tổ chức khai trương ở đó 
và sẽ mời rộng rãi báo chí cả bên ngoài lẫn từ trong nước qua 
tham dự.

Thức nói tiếp: “Em tin rằng Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ buộc 
phải mở ra. Điện thoại Internet sẽ là đích nhắm chiến lược đột 
phá đầu tiên vào sự độc quyền của VNPT đối với các loại hình 
dịch vụ viễn thông cho người dùng. Điều này cũng sẽ dẫn đến việc 
phải đưa Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông vào thực hiện”. Long 
tiếp lời: “Tuy nhiên khi điều này xảy ra thì tụi em sẽ không còn 
cơ hội đối với thị trường trong nước. Mà nếu không có các công 
ty viễn thông mới trong nước tập trung thúc đẩy các loại hình 
dịch vụ và mô hình kinh doanh mới để đối trọng với VNPT thì 
sự gỡ bỏ độc quyền về pháp lý cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa”. 
Rồi Thức kết luận: “EIS tin rằng Viettel đủ sức để làm đối trọng 
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như vậy nên mới chia sẻ với các anh ý định này. Tụi em sẽ xuyên 
thủng một lỗ nhỏ và các anh sẽ khoan phá nó ra thành một không 
gian rộng lớn”.

Anh Xuân khẳng định chắc nịch theo đúng kiểu của một 
người lính: “Vậy chúng ta cùng chiến nhé!”.

Việc hóa giải độc quyền của ngành viễn thông đã có được 
một sự xúc tác quan trọng như vậy đó. Tuy không thể kể xiết 
nhưng mọi người đều thấy được thành quả của việc này quá 
lớn. Ngành viễn thông công nghệ thông tin của Việt Nam là 
một ngành kinh tế dịch vụ lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đây 
là lĩnh vực có chỉ số giá tiêu dùng liên tục giảm trong cùng giai 
đoạn mà mức độ lạm phát chung của cả nước tăng lên gấp đôi. 
Là ngành có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất nhưng 
không hề tạo ra gánh nặng đầu tư công mà còn nộp ngân sách 
rất nhiều cho quốc gia. Thành công của nó không chỉ tạo ra một 
ngành kinh tế mạnh mẽ với hàng ngàn doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ không hạ tầng (SBO – Service Based Operator) xung 
quanh các nhà cung cấp dịch vụ có hạ tầng (FBO – Facility 
Based Operator) lớn của nhà nước như VNPT, Viettel, mà còn 
tạo nên một môi trường thuận lợi cho các ngành kinh tế khác 
thông thương hiệu quả với thế giới bên ngoài và làm nền tảng 
quan trọng cho kinh tế tri thức phát triển.

Cách đây mười năm, ít ai có thể tưởng tượng rằng Việt Nam, 
từ một nước có mức cước viễn thông Internet cao nhất thế giới, 
đã trở thành một nước thuộc hạng rẻ nhất hiện nay và đa dạng 
nhất trong một thị trường cạnh tranh toàn cầu. Thành tựu vượt 
bậc này không thể có được nếu người dân không có tự do lựa 
chọn nhà cung cấp dịch vụ nào mang đến lợi ích cho mình.
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Nhưng nó cũng không thể xảy ra nếu đã không có những 
con người tiên phong dám chấp nhận rủi ro và thiệt thòi như 
Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và những nhà quản lý 
doanh nghiệp tài ba như Hoàng Anh Xuân và Nguyễn Mạnh 
Hùng của Viettel, những doanh nghiệp nhạy bén như FPT và cả 
những quan chức cấp tiến có tầm nhìn như cựu thứ trưởng Bộ 
Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực cùng thứ trưởng đương 
nhiệm bộ này là Lê Nam Thắng đã âm thầm nhưng quyết liệt 
ủng hộ thúc đẩy gỡ bỏ độc quyền viễn thông cho đất nước.

Những lo ngại của các quan chức bảo thủ ở Bộ Bưu Chính 
Viễn Thông (VNPT) như sau đây đã không xảy ra: “VNPT sẽ 
chết trong khi nó là trụ cột của ngành viễn thông quốc gia”, “Lấy 
gì để bù lỗ cho ngành bưu chính để đảm bảo duy trì dịch vụ tem 
thư giá rẻ cho quần chúng”, “Làm sao đảm bảo an ninh quốc gia 
khi có quá nhiều các công ty cung cấp dịch vụ không phải của nhà 
nước”,v.v… Đây là những lý do được đưa ra để bảo vệ và trì kéo 
sự độc quyền của bộ này và các quan chức tham nhũng đã cổ 
súy cho những luận điệu này để trục lợi lớn.

Trên thực tế thì thị trường cạnh tranh đã tự giải quyết mọi 
vấn đề trên và đã giảm được rất nhiều công của điều tiết, bù lỗ 
và nhiều quyết định sai lầm. Số lượng doanh nghiệp đã tăng lên 
hàng trăm lần, quy mô ngành kinh tế cũng tăng lên hàng chục 
lần và hoàn toàn không xảy ra sự cố mang tính cách “đe dọa an 
ninh quốc gia”.

Hiện giờ VNPT không còn độc quyền nhưng vẫn chiếm thế 
thượng phong sau khi bị buộc phải tự cải tổ chính mình để ngày 
càng mạnh hơn. Đầu năm 2003 khi tranh luận với một Vụ phó 
của Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Thức đã nói: “VNPT sẽ không 
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chết. Chắc chắn như vậy vì nó sẽ buộc phải cạnh tranh và nhờ thế 
mà nó lớn mạnh. Nó sẽ không còn độc quyền trong một cái ao 
nhà chưa đến vài trăm triệu đô nhưng nó sẽ chiếm không dưới 
50% những con sông đang đổ ra biển lớn tới hàng chục tỷ đô”.

Hình ảnh này bây giờ không còn là viễn cảnh mà là thực tế 
hôm nay. Viettel không những đột phá thành công trên sân nhà 
mà đã cạnh tranh vững chắc trên thị trường quốc tế. Ở trong 
tù, khi xem những tin tức và hình ảnh về Viettel hãnh diện tiến 
bước vào các nước Nam Mỹ và Châu Phi, Thức đã vui ra mặt. 
Anh nói với Long: “Nếu Việt Nam giải tỏa được nút thắt chính 
trị thì ngành ICT5 của Việt Nam sẽ còn bứt phá ngoạn mục nữa 
và vươn lên hàng đầu thế giới. Đồng thời các ngành kinh tế khác 
của đất nước cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, người dân sẽ không còn 
phải luôn than phiền về việc tăng giá điện, giá xăng và nhà nước 
sẽ đỡ phải vật lộn với hiện tượng lạm phát”.

Thức là như vậy. Anh không bao giờ thôi trăn trở về sự phát 
triển của đất nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong tù, các sĩ 
quan công an thường nói với Thức, Định và Long rằng các anh 
đã rất thành đạt, có quá nhiều điều kiện để làm giàu và sống 
sung sướng cho gia đình, lo nghĩ chi đến chuyện chính trị để 
rước họa vào thân.

Sự “độc quyền lo lắng” như trên, thâm nhập vào một phần 
quần chúng và giới chức, đã dẫn đến một kết quả rõ ràng trong 
xã hội ngày nay. Cuộc sống của hàng chục triệu dân đang ngày 
càng cơ cực mà chưa biết đến bao giờ tình trạng đang ngày càng 
suy kém này mới chấm dứt. Đây là hậu quả mà Thức đã nhìn 
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thấy từ năm 2006. Anh đã không tiếc sức để cảnh báo, phê phán 
và đưa ra những cách thức để hầu có thể tránh được nó. Vì lý 
do đó anh chỉ ngủ mỗi ngày 3 - 4 giờ để dành thời gian nghiên 
cứu và viết về một con đường dẫn đất nước đến một tương lai 
tươi đẹp. Và cũng vì thế mà anh đã bị bắt và bị kết án mười sáu 
năm tù do không thừa nhận những việc mình làm là sai trái và 
phạm tội.

Tháng 9 năm 2010 khi chuyển về trại giam Xuân Lộc, các sĩ 
quan của Tổng cục An ninh đã đến nói chuyện với anh Thức. 
Họ bảo: “Chắc anh thù ghét những anh em bên an ninh lắm hả?”. 
Thức cười nói rằng: “Các anh chỉ là những người thừa hành phải 
cố gắng thực hiện những chủ trương sai lầm. Tôi chỉ đấu tranh để 
thay đổi những đường lối đó để đất nước không rơi vào thảm họa 
và phát triển tốt đẹp như tôi đã từng làm ở lĩnh vực viễn thông 
chứ chẳng bận tâm đến vấn đề cá nhân nào cả”. Một sĩ quan đã 
thừa nhận những đóng góp rất lớn cho ngành viễn thông của 
công ty EIS và One-Connection cũng như cá nhân Thức. Anh 
này còn cho biết doanh nghiệp gia đình anh từng là đại lý của 
One-Connection Việt Nam, nhưng anh ta vẫn cho rằng không 
nên cầm đèn chạy trước ô tô.

Những vần thơ Thức làm trong tù cũng chẳng vương vấn 
chút gì của lòng thù hận, mà còn hướng đến sự hòa hợp:

“...Vui lên em xinh rạng rỡ đón anh về
Sắp hết rồi những tháng ngày xa cách
Sắp tới ngày giông bão bước cùng anh
Đưa anh đi giữ trọn vẹn câu thề
Dẫn anh về nơi bình yên hạnh phúc...”
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Con đường giải độc cho vận mệnh đất nước đương nhiên 
là gian nan hơn nhiều so với ngành viễn thông. Cái giá phải trả 
cũng đắt hơn nhiều lần. Từ những năm 2004, khi quan sát các 
chính sách kinh tế vĩ mô, Thức đã nhìn thấy những nguy cơ cho 
tương lai của đất nước. Nó đã khiến anh từ một người không 
thích chính trị và chỉ hiểu về kinh tế vi mô tầm mức doanh 
nghiệp đã miệt mài tự học để có được kiến thức và tầm nhìn về 
nền kinh tế vĩ mô và chính trị – xã hội. Nhìn ra những khủng 
hoảng rất nguy hại về kinh tế - chính trị - xã hội đang tới rất gần 
mà Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự giải quyết các vấn 
đề này khi các thế lực cơ hội, tham nhũng đang phát triển rất 
nhanh và kiểm soát quyền lực.

Thức nhìn thấy nguy cơ đất nước rơi trọn vào tay những kẻ 
cơ hội và ngoại bang là cực kỳ lớn. Xuất phát từ đó với tấm lòng 
yêu nước mà không hề toan tính thiệt hơn cho bản thân, Thức 
đã đề ra một chiến lược với hai điểm chính như sau:

- Cảnh báo nguy cơ một cách rộng rãi, phê phán mạnh mẽ 
những kẻ cơ hội và chỉ ra những âm mưu tiếp tay cho ngoại 
bang.

- Nghiên cứu để đưa ra một cách thức hóa giải nguy cơ này 
khi nó xảy ra để xoay chuyển tình thế đất nước theo hướng tiến 
bộ của dân chủ và thịnh vượng.

Chiến lược hai điểm này đã được đưa ra từ đầu năm 2006, 
trước đại hội thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điểm thứ hai đã dẫn đến việc viết một quyển sách được đặt 
tên là “Con đường Việt Nam”. Còn điểm thứ nhất thì Thức đã 
bàn với Lê Công Định, Lê Thăng Long và thống nhất như sau:
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- Thức sẽ chịu trách nhiệm viết các thư cảnh báo gửi cho các 
lãnh đạo cao cấp của đất nước để chỉ rõ các nguy cơ nói trên. 
Đồng thời sẽ lập blog để đăng tải các bài viết cảnh báo về các 
nguy cơ này.

- Định chịu trách nhiệm viết đăng các bài báo trong và ngoài 
nước để cảnh báo nguy cơ, đồng thời tiếp xúc với các tổ chức 
chính trị ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam để chia sẻ quan điểm 
về nguy cơ cũng như cách thức hóa giải nó một cách tốt đẹp 
cho đất nước.

- Long chịu trách nhiệm mở rộng quan hệ với các thành 
phần trí thức trong và ngoài nước để cảnh báo nguy cơ, đồng 
thời học hỏi và tham khảo ý kiến từ họ về cách thức hóa giải.

Ba người đã miệt mài thực hiện những việc trên trong suốt 
những năm 2006-2008. Trong quá trình đó Thức thường nói 
với Long và Định rằng cần ý thức với cách hành xử pháp luật 
lâu nay thì những việc này có thể dẫn đến những rủi ro lớn cho 
cá nhân nên cần giảm thiểu khả năng xấu nhất. Nhưng nếu bị 
bắt thì phải biến sự kiện đó thành một dịp để mọi người biết 
nhiều hơn về những nguy cơ của đất nước và cách thức hóa giải 
nó. Riêng Thức thì đã chuẩn bị bàn giao chức tổng giám đốc 
cho người khác nhưng chưa kịp thực hiện dự tính này thì anh 
đã bị bắt.

Từ khi vào tù, anh đã tận dụng mọi cơ hội để chuyển tải 
thông điệp về nguy cơ và cách thức hóa giải, dù là trong lời khai, 
bản tường trình, nói trước tòa, viết trong đơn kháng án, thậm 
chí trong những đoạn phim do cơ quan an ninh dàn dựng để 
phân phát rộng rãi cho công chúng. Đến cả khi bị đưa về trại 
giam Xuân Lộc anh vẫn tiếp tục viết “Con đường Việt Nam”.
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Vào ngày 24/05/2009 
Trần Huỳnh Duy Thức bị 
bắt, tiếp theo Lê Thăng Long 
bị bắt ngày 04/06/2009 và 
Lê Công Định bị bắt vào 
ngày 13/06/2009.

Vụ án nhanh chóng 
được nhà cầm quyền Việt Nam 

dựng lên thành một vụ án an ninh quốc gia với tội danh “hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều luật 79.

Thức đã nói với hai bạn của mình cố chịu đựng “nhận tội” 
để có thể nhanh chóng được thả, tiếp tục con đường mà cả ba 
đã vạch ra. Còn bản thân mình, Thức kiên quyết không nhận 
mình có tội dù có bị nhục hình ép cung hay được hứa hẹn sẽ 
được giảm án nhằm mục đích bảo toàn chính nghĩa việc làm 
của mọi người. Và bản án khắc nghiệt, bất công “16 năm tù 
giam, 5 năm quản chế ” đã dành cho anh.

Đoán trước kết quả đó, nhưng Thức vẫn không nao núng 
lên án sự cường quyền bạo ngược diễn ra trong cuộc sống của 
nhân dân ngay tại phiên tòa. Anh dõng dạc tuyên bố: “Tôi không 
lật đổ chính quyền gì cả. Tôi chỉ chống cường quyền và tôi sẽ còn 
chống nó đến khi nào còn thấy nó”.

Sau khi đã nhận một bản án tàn nhẫn như vậy và được 
khuyến dụ nhận tội, xin khoan hồng tại phiên tòa phúc thẩm 
nhưng anh vẫn hiên ngang ngẩng đầu:

Trần Huỳnh Duy Thức trước tòa
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“Canh Dần khai đại cuộc
Cứu chúng tầm chân như
Khí như tùng bách mộc
Vươn thẳng giữa trời cao
Chống cường quyền hung bạo
Đối mặt phá cuồng phong
Quyết không làm nô lệ
Xứng Nam quốc Lạc Hồng”

Tám câu thơ trên Thức làm vào thời khắc giao thừa Tết Canh 
Dần 2010, chỉ vài tuần sau khi nhận bản án tàn nhẫn dành cho 
mình. Và khi bị đưa đi tù ở một nơi xa xôi hẻo lánh, đã ba năm 
tù trôi qua nhưng chí khí đó vẫn không hề nhạt phai trong anh:

“...Tháng năm rồi em nhỉ
Bão sắp về lũ lại sắp tràn đê
Giông lại nổi gieo bao nhiêu tai họa
Rắc kinh hoàng trùm nỗi sợ khắp trần gian
Em yêu hỡi cho anh thêm nghị lực
Anh quyết đạp bằng sóng dữ phá cùm gông
Phá u minh phá cường quyền xua sợ hãi 
Cưỡi thác ghềnh thuần giông bão trải bình yên...” 

Bản án kinh hoàng đã làm nhiều người lo sợ cho anh. Nhưng 
chính Thức lại là người bình thản nhất khi đối mặt với bản án 
ấy. Anh là người động viên ngược lại cho người thân, gia đình 
mình đừng quá đau buồn. Bởi vì trong anh có niềm tin vững 
chắc vào con đường mình đã chọn, vào kết quả tốt đẹp cho một 
sự thay đổi của đất nước đang tới gần. Lòng yêu nước đã giúp 
anh đứng vững được trước chông gai, thử thách và sẵn sàng 
chấp nhận những hy sinh to lớn của bản thân mình.



59

Dù ngã rẽ này đã dẫn anh đến một định mệnh khắc 
nghiệt, nhưng anh vẫn bình thản đón nhận nó với một niềm 
tin vững chắc:

“... Chốn lao tù thân xác anh xiềng xích
Nhưng Con đường anh vẫn bước dưới trời thu
Bão tố mưa giông sóng dữ thác ghềnh
Không ngăn được anh đi về phía trước
Em hãy vui lên bão dữ sắp qua rồi
Anh đã thấy bến chờ em đứng đợi
Gió đông chiều thoảng hoa rừng thơm mát
Biết chăng em xuân đang đợi én về...”

Khó ai có thể bác bỏ được sự kiên cường, vững vàng của Trần 
Huỳnh Duy Thức trước cường quyền và lòng quyết tâm chống 
lại nó của anh. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng đó là điều 
ít người làm được và hay vinh danh họ như những anh hùng 
hiếm có không biết sợ là gì. Văn hoá phương Đông thường thần 
thánh hoá những người như vậy và dẫn đến sự sùng bái thần 
tượng. Nhưng hãy nghe đoạn đối thoại sau đây giữa Long và 
Thức khi hai người ở cùng nhau tại trại giam Xuân Lộc:

- Sau khi bị bắt có lúc nào ông cảm thấy sợ không? - Long hỏi.

- Có chứ. Vì đã chuẩn bị tinh thần trước nên ngay khi bị bắt tôi 
không hề nao núng. Những ngày đầu bị tạm giữ cũng vậy. Nhưng 
sau đó bị nhốt trong xà lim chật hẹp, kín bưng không thở được thì 
nỗi sợ đã ập xuống tràn ngập tâm trí mình. Không chỉ là sợ chết 
mà vô số cảm giác sợ khác không biết chúng là gì một cách cụ 
thể. Chúng khống chế và điều khiển mọi suy nghĩ của mình, buộc 
mình phải khuất phục.
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- Nhưng mà sao ông không bị chúng khuất phục?

- Đã có lúc chúng khuất phục được tôi trong nhiều khoảnh 
khắc. Nhưng tôi cố gắng hiểu cho được chúng là gì và mỗi lần hiểu 
được cái nào thì tôi lại vượt qua được cái đó. Cứ như vậy, từng cái 
một, đến cuối cùng mình không còn thấy sợ nữa khi hiểu hết được 
chúng. Lúc đó thì mình biết rằng chúng chỉ là những ảo giác mà 
ngay cả khi có chấp nhận chúng như những cái thực và để chúng 
đánh bại thì cũng không giúp giải quyết được thực trạng mà mình 
đang đối mặt.

- Có sự trợ giúp nào không để làm được như vậy?

- Tôi nghĩ là có. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều và thấy mình 
được khai mở mỗi khi cố gắng xác định được đối thủ của mình, 
tức là hiểu được nỗi sợ hãi.

- Sự tự tin giúp được gì ở đây?

- Tự tin chính là vượt qua nỗi sợ. Đã là con người thì ai cũng 
phải có cảm giác sợ hãi. Vấn đề là vượt qua nó như thế nào chứ 
không phải tự hào vì không có nó. Chỉ cần một lần làm được như 
vậy thì ta sẽ có sức đề kháng với nó, giống như tiêm vắc-xin, nên 
nó sẽ khó thâm nhập được vào trong ta. Tự tin không phải là 
không có nỗi sợ.

- Làm sao để vượt qua được nó?

- Khi xác định được những nguy cơ từ tình trạng đang gặp 
phải thì mình sẽ bắt đầu thấy yên tâm. Đến khi mình chấp nhận 
được hậu quả xấu nhất của nó thì mình có tự tin, tức là vượt 
qua nó. Và khi mình đưa ra được những biện pháp để khống chế 
những hậu quả đó thì mình đánh bại nó, ảo giác sợ hãi tan biến 
dần theo quá trình đó. Người bình thường nào cũng làm được 
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như vậy. Con người thường bị đánh bại vào lúc sợ hãi, chứ chưa 
chắc tình trạng thực tế của họ đã thất bại.

- Kinh nghiệm của ông có thể viết thành sách đấy. 

- Tôi sẽ viết, có thể trong hồi ký hoặc trong một cuốn sách 
chuyên đề. Nhưng cũng chẳng cần đến cuốn sách đó thì mọi 
người mới tự tin. Chỉ cần sống tỉnh thức thì người ta sẽ luôn vượt 
qua được nỗi sợ hãi.

- Nếu thế thì mọi người sẽ thấy “anh hùng” Trần Huỳnh Duy 
Thức cũng biết sợ thì sao? - Long trêu Thức.

- Nếu thực sự có những kiểu anh hùng như vậy trong thực tế 
thì số lượng đó là quá ít nhưng thường là võ biền. Tôi không có 
mục đích làm anh hùng và lại càng không phải kiểu anh hùng 
như vậy. Xã hội chỉ có thể phát triển tốt khi có rất nhiều người là 
người hùng của chính mình, vượt qua và đánh bại được nỗi sợ hãi 
của mình. Tôi là một người trong số đó. Hehe. 

Nhưng để vượt qua được những nghịch cảnh và thách thức 
trong tù không phải là chuyện dễ dàng. Thức bị huyết áp thấp 
nên lúc nào gặp môi trường nóng bức, ngột ngạt thì rất khó 
thở và choáng váng. Khi còn ở ngoài đã có lần anh bị ngất xỉu 
vì như thế. Do vậy, bị nhốt kín trong một căn phòng chật hẹp, 
nồng nặc mùi xú uế, phải nằm cạnh cầu xí mà chẳng có nước 
để dội khi tiểu tiện, Thức có lần đã bị co giật giữa đêm vì không 
thở được.

Anh vượt qua được những nhục hình như vậy cũng nhờ 
những người bạn tù giúp đỡ. Nhưng mọi người sẽ ngạc nhiên 
nếu biết rằng trong giai đoạn tạm giam, cơ quan an ninh điều 
tra luôn cài người của họ vào làm bạn tù với bị can để vừa giám 
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sát tình hình, khai thác thông tin, vừa lung lạc tâm lý. Họ thường 
dùng những người bị kết án về kinh tế, có học để làm việc đó và 
trả một ít thù lao. Họ gọi những người này là quân báo, còn các 
tù nhân thì gọi những người đó là ăng–ten. Nếu lập được thành 
tích tốt thì sẽ được giảm án nhiều là cách họ thúc đẩy những 
người này làm việc cho họ.

Trong hơn một năm tạm giam từ lúc bị bắt đến khi bị đưa 
đi thi hành án ở Xuân Lộc, Trần Huỳnh Duy Thức bị đổi bạn 
tù đến sáu lần. Mỗi lần ở chung với một người. Nhiệm vụ của 
những người này cũng thật đa dạng. Khi biết Thức đang tập 
trung suy nghĩ thì họ cho một người vào ở chung ca hát, gõ 
xô, làm trống suốt ngày. Khi cần thuyết phục anh thay đổi lập 
trường để nhận tội tại phiên toà phúc thẩm thì họ cho một 
người đánh cờ tướng giỏi, biết rành tiếng Hoa để chỉ cho Thức 
học, kết thân rồi “khuyên nhủ”. Cũng có lúc, họ đưa vào một 
người biết chút ít tướng số để lung lạc tâm lý của Thức. Sau này, 
hồi ký của anh chắc sẽ rất sinh động khi kể về giai đoạn này.

Nhưng có lẽ điều thú vị nhất ở đây là hầu hết những người 
bạn tù này cuối cùng đều quay lại giúp đỡ Thức. Họ khéo léo 
cho anh biết họ là người có nhiệm vụ. Có người còn thành thật 
tiết lộ thân phận của mình và cho anh biết mình phải khai thác 
thông tin gì từ anh. Nếu không có người bạn tù ở chung trong 
phòng xà lim đóng kín phát hiện và thức cả đêm quạt thông 
gió cho anh thì lúc đó anh đã nguy kịch đến tính mạng. Những 
người bình thường ngoài đời khi vào tù đều phải mất vài tuần 
mới có thể quen được tình trạng thở thiếu không khí trong các 
phòng giam chứ đừng nói là trong các xà lim đóng kín. Do vậy, 
hai đêm đầu khi bị nhốt vào đó Thức không thể ngủ được vì 
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phải liên tục quạt tay để đảo không khí trước mũi thì mới thở 
được. Đến đêm thứ ba vì quá mệt nên anh ngủ thiếp đi. Một lúc 
sau thì anh bị co giật vì thiếu ô xy. Chẳng hiểu vì duyên cớ nào 
mà người bạn tù đó đang ngủ lại thức tỉnh và phát hiện ra tình 
trạng của anh. Mấy đêm sau đó anh bạn trẻ này thức vài tiếng 
một đêm để quạt cho anh ngủ khi thấy anh quá mệt. Người bạn 
trẻ này còn chia sẻ phần thức ăn ngon hơn (nơi đó gọi là suất 
ăn cao) cho anh vì thời gian đó cơ quan điều tra không cho anh 
được đóng tiền để trại giam phát suất ăn cao. Anh phải ăn suất 
ăn thấp theo đúng tiêu chuẩn dành cho tù mà những người ở 
tù lâu năm còn khó nuốt nổi. Hai tuần một lần, các bị can được 
đăng ký mua đồ ăn thêm bên ngoài. Nhưng duyệt cho mua 
những gì thì phải do cơ quan điều tra quyết định chứ không 
phải cán bộ trại giam. Nói chung là họ có rất nhiều những biện 
pháp khác nhau để khống chế điều kiện vật chất dành cho bị 
can để đạt được ý muốn của họ.

Nhưng ở đó không phải chỉ toàn người xấu. Có không ít 
những cán bộ trại giam âm thầm giúp đỡ Thức. Giữa đêm nhìn 
thấy anh ngồi ăn mì gói sống, có người đã lấy nước sôi để anh 
có được bữa khuya ấm bụng dù rằng đó là việc không đúng quy 
định. Còn nhiều câu chuyện tương tự rất có tình người khác 
trong chốn lao tù. Điều đó đã củng cố thêm niềm tin vào những 
điều tốt đẹp của Thức. Nhờ vậy anh luôn lạc quan ngay cả trong 
hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Trong những tháng ngày đen tối 
đó mà anh vẫn làm nên được những vần thơ hào khí và lãng 
mạn dù không có giấy viết.

Nếu phân tích bí quyết gì giúp Trần Huỳnh Duy Thức làm 
được nhiều điều khác thường, lớn lao như vậy, chắc câu trả lời 
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chính xác là tình yêu. Đơn giản là như thế. Người bình thường 
nào cũng làm được vì ai cũng có tình yêu, ai cũng có thể được 
yêu và hãy cố gắng sống xứng đáng với tình yêu đó thì nó sẽ 
mang đến cho mình sức mạnh, lòng tự tin và ý chí để theo đuổi 
những gì mình mong ước. Và nếu những mong ước đó là chính 
đáng và phù hợp với nhiều người thì mình sẽ được trợ giúp và 
cộng hưởng.

Từ một con người với những mong muốn khẳng định bản 
thân rất đời thường như bao nhiêu người khác, tình yêu gia 
đình đã làm nên một doanh nhân thành đạt. Rồi khát vọng của 
một doanh nhân muốn đóng góp cho xã hội đã tạo nên một 
người yêu nước, khát khao cho dân tộc nhanh chóng được dân 
chủ và thịnh vượng. Vì vậy mà Trần Huỳnh Duy Thức đã dấn 
thân để vạch ra một con đường như vậy cho đất nước - Con 
đường Việt Nam - bất chấp tù đày.



Phần II

NHỮNG NGUY CƠ QUỐC GIA 
ĐƯỢC CẢNH BÁO





Trước đây vì là một doanh nhân, Trần Huỳnh Duy Thức chỉ 
quan tâm đến các vấn đề trực tiếp liên quan đến doanh nghiệp 
của mình ở tầm vi mô. Nhưng từ khi va chạm trực diện với hệ 
thống quản lý kinh tế còn nhiều bất cập của nhà nước, Thức đã 
dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, chính 
trị và xã hội. Là một người nghiêm túc và có tinh thần trách 
nhiệm trong các hành động của mình, Thức không muốn chỉ 
đưa ra các nhận xét chủ quan mà không thông qua nghiên cứu 
các số liệu và dẫn chứng thực tế. Thức tin rằng mọi vấn đề kể cả 
kinh tế - chính trị - xã hội đều tuân thủ theo các quy luật khách 
quan, cần phải phát hiện ra các quy luật đó để áp dụng thì mới 
có thể phát triển một cách bền vững và lâu dài.

Vào năm 2004, với mục đích đó Trần Huỳnh Duy Thức đã 
kết hợp với Lê Thăng Long và Lê Công Định để lập ra nhóm 
nghiên cứu Chấn cùng các nhân viên của mình. Họ cùng bắt 
tay nghiên cứu các dữ liệu về tình hình hiện trạng của Việt Nam 
và của thế giới. Từ đó đưa ra các giải pháp cải cách và phát triển 
bền vững.
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Để có được những dữ liệu về kinh tế, xã hội của Việt Nam và 
nhiều nước trên thế giới, nhóm nghiên cứu Chấn đã phải bỏ ra 
rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Số liệu dồi dào, đáng 
tin cậy nhất thường là do các tổ chức chuyên nghiệp của nước 
ngoài cung cấp. Vì vậy, dù đã vận động nhiều người, nhiều tổ 
chức tham gia tài trợ cho hoạt động nghiên cứu này nhưng bản 
thân Trần Huỳnh Duy Thức thường phải bỏ ra hàng chục ngàn 
đô la Mỹ để mua dữ liệu. Ngoài các dữ liệu của Việt Nam, công 
trình nghiên cứu của nhóm Chấn chủ yếu dựa vào dữ liệu từ 
hơn mười quốc gia bao gồm các nước ở các vùng Đông Á, Tây 
Âu, Bắc Âu, Mỹ. Những dữ liệu này góp phần vào việc nghiên 
cứu để tìm ra các quy luật về phát triển kinh tế và mối liên quan 
giữa các vấn đề kinh tế - chính trị - pháp luật – giáo dục mà 
nhiều nước đã trải qua.

Nãm 2006, sau gần hai nãm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu 
Chấn đưa ra một bản đánh giá toàn diện các vấn đề kinh tế, 
chính trị và xã hội của đất nước. Vấn đề nổi bật từ bản đánh 
giá này là dự báo khủng hoảng kinh tế nếu nền kinh tế không 
được chấn chỉnh khẩn cấp và áp dụng những biện pháp đúng 
đắn. Cuộc khủng hoảng kinh tế này được dự báo sẽ nổ ra vào 
khoảng nãm 2008 và sẽ kéo dài trên nãm nãm, kéo theo khủng 
hoảng xã hội và chính trị trầm trọng, làm cuộc sống của nhân 
dân khó khăn và đất nước bị lệ thuộc vào các thế lực xấu ngoại 
bang. Tóm tắt của bản đánh giá này đựợc viết thành bài “Khủng 
hoảng kinh tế – Nguy cơ và cơ hội”.

Ngay trong nãm 2006, bản tóm tắt này đã đựợc Trần Huỳnh 
Duy Thức gửi đến các viên chức có thẩm quyền và những người 
lãnh đạo của đất nước.
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Bốn lá thư tâm huyết đã được gửi đến:

- Ông Nguyễn Minh Triết – 07/01/2004: Bí Thư Thành Ủy 
thành phố Hồ Chí Minh, 

- Ông Nguyễn Minh Triết – 21/03/2006: Bí Thư Thành Ủy 
thành phố Hồ Chí Minh,

- Ông Nông Đức Mạnh – 14/04/2007: Tổng Bí Thư Đảng 
Cộng Sản Việt Nam,

- Ông Nguyễn Tấn Dũng – 14/04/2007: Thủ Tướng Chính 
Phủ.

Đáp lại những cảnh báo nghiêm túc về nguy cơ khủng hoảng 
kinh tế và những giải pháp khoa học để cải cách, phát triển đất 
nước chỉ là sự im lặng từ chính quyền. Cho đến nãm 2009, ngay 
cả khi linh cảm rằng mình sắp bị bắt, Trần Huỳnh Duy Thức 
vẫn viết tiếp một lá thư thứ tư cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh 
Triết để giới thiệu về cuốn sách Con Đường Việt Nam – con 
đường đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng để hướng đến 
một tương lai thịnh vượng, phát triển bền vững và lâu dài.

Khi không nhận được sự quan tâm của chính quyền, nhóm 
nghiên cứu Chấn quyết định phải công bố những nguy cơ này 
ra công chúng để đánh động dư luận. Trần Huỳnh Duy Thức và 
Lê Công Định đã tập trung viết bài đăng trên các báo trong và 
ngoài nước, Lê Thăng Long đảm nhiệm việc quan hệ với giới trí 
thức và các nhà báo.

Tháng 1 năm 2007, Lê Thăng Long và Lê Công Định đã ứng 
cử đại biểu quốc hội khóa XII với hy vọng trúng cử để có dịp 
góp phần cảnh báo và thức tỉnh một cách có hiệu quả những 
nguy cơ của đất nước. Nhưng đáng tiếc cả hai anh đều không 
đạt được nguyện vọng.
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Tháng 4 năm 2007, Trần Huỳnh Duy Thức cho ra đời blog 
Trần Đông Chấn để đăng tải rộng rãi những bài viết phân tích 
về kinh tế, chính trị, xã hội và các nguy cơ mà đất nước đang 
phải đối mặt. Ngay từ những bài viết đầu tiên, blog Trần Đông 
Chấn đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của công chúng. 
Liên tiếp trong các năm 2007, 2008, 2009, blog Trần Đông Chấn 
cho đăng tải nhiều bài viết rất có giá trị về các đề tài xã hội – 
chính trị. 

Kể từ khi được thành lập năm 2004 cho tới khi tất cả các 
thành viên chủ chốt của nhóm Chấn bị bắt năm 2009, nhóm 
Chấn đã cho đăng tải nhiều bài viết về các đề tài kinh tế – xã hội 
– chính trị của Việt Nam và các nguy cơ có thể xảy ra cho đất 
nước. Do số lượng các bài viết rất nhiều, được viết dưới nhiều 
hình thức blog, thư…với những chủ đề khác nhau nên chúng 
tôi không thể đăng tải lại hết các bài viết của nhóm Chấn trong 
cuốn sách này. Chúng tôi xin trích đăng một số bài viết nổi bật 
của nhóm nghiên cứu Chấn dưới đây để giới thiệu tới bạn đọc 
những nguy cơ quốc gia mà nhóm Chấn đã cảnh báo với lãnh 
đạo nhà nước và công luận. Tuy các thông tin được viết căn cứ 
vào số liệu và tình hình Việt Nam trong giai đoạn từ 2004 đến 
2009, nhưng chúng vẫn còn nguyên giá trị đối với thời cuộc 
hôm nay.

Xuyên suốt trong hàng chục bài viết nhằm cảnh báo những 
nguy cơ đất nước sẽ gặp phải trong một tương lai rất gần, Trần 
Huỳnh Duy Thức – tác giả các bài viết của nhóm nghiên cứu 
Chấn – đã thể hiện khả năng diễn đạt các vấn đề vĩ mô của 
đất nước một cách dễ hiểu và gần gũi cho người đọc đại chúng 
nhưng rất logic và thể hiện đúng bản chất của vấn đề. Bức tranh 
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tổng thể thể hiện trong các bài viết dẫn giải từ nguồn gốc vấn 
đề dẫn đến hiện trạng và nguy cơ tương lai của đất nước có thể 
tóm tắt một cách logic như sau: 

Mô hình nhà nước trái quy luật  Hậu quả của độc quyền: 
tham nhũng và những kẻ cơ hội  Chính sách & Chiến lược 
phát triển sai lầm  Khủng hoảng kinh tế  Nội lực suy kiệt, 
mất sức đề kháng  Lệ thuộc kinh tế  Lệ thuộc chính trị  
Ngoại bang thao túng và thôn tính kinh tế lẫn chính trị.

Qui luật nhân quả của vũ trụ là tất yếu, dù con người có chấp 
nhận nó hay không thì nó vẫn chi phối mọi sự vật và hiện tượng 
mà không gì có thể cưỡng lại được. Cái nhân ban đầu đã sai lầm 
thì hậu quả tất yếu sẽ đến dù sớm hay muộn. 





Mô hình nhà nước trái quy luật

Trong bài viết “Khủng hoảng và thời cơ” đăng tải vào tháng 
6/2008, Trần Huỳnh Duy Thức đã phân tích rất rõ nguyên nhân 
ban đầu xuất phát từ nền tảng tư tưởng sai lầm của Marx (Mác) 
– cha đẻ ra Chủ nghĩa xã hội và mô hình nhà nước Cộng Sản 
– cho rằng các ý muốn chủ quan của con người có thể thay thế 
được các qui luật khách quan tự nhiên. Những người áp dụng 
những tư tưởng này một cách máy móc, cực đoan đã tạo ra 
những mô hình nhà nước khập khiễng, sai qui luật, thất bại 
trong thực tiễn. Thế nhưng tại Việt Nam, sau khi đã chứng 
kiến hàng loạt sai lầm của kinh tế bao cấp, phi thị trường, nhà 
nước vẫn chỉ sửa chữa sai lầm này bằng một biện pháp chắp 
vá, một lần nữa sai qui luật bằng mô hình “kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa”. Mô hình sai lầm này lại tiếp tục 
đưa đất nước đến khủng hoảng và bất ổn, bởi một mô hình nhà 
nước sai lầm không thể đưa đất nước đến thịnh vượng và văn 
minh. Trần Huỳnh Duy Thức đã phân tích rất chi tiết về điều 
này trong bài viết sau đây.
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Trích bài viết “KHỦNG HOẢNG VÀ THỜI CƠ” (tháng 
6/2008):

“Cuộc khủng hoảng đang xảy ra là tất yếu theo qui luật. Nói 
đúng hơn, thể chế chính trị hiện nay đang cai trị đất nước một 
cách trái qui luật nên việc sụp đổ là đương nhiên. Việt Nam đã 
chấp nhận kinh tế thị trường nhưng gắn thêm “định hướng xã 
hội chủ nghĩa”. Điều này dẫn đến việc cố gắng dùng lý thuyết 
của Marx để giải thích cho sự vận động của cái qui luật mà lúc 
sinh thời chính ông đã bác bỏ và phê phán. Marx là một thiên 
tài về phân tích hiện trạng và dự báo nhưng ông đã tỏ ra sai lầm 
nghiêm trọng trong việc đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề. 

Thực nghiệm đã cho thấy những lý thuyết kinh tế, xã hội và 
chính trị của Marx đề ra đã được kiểm chứng là không phù hợp 
và thất bại trong gần 150 năm thực chứng từ lúc ra đời. Sai lầm 
đó xuất phát từ chỗ ông đã áp đặt những ý muốn chủ quan và 
nôn nóng để thay thế qui luật khách quan tự nhiên. Do xuất phát 
từ ý nguyện tốt cộng với cách nhìn nhận vấn đề một cách cực 
đoan nên ông đã làm cho những người áp dụng học thuyết của 
mình tưởng rằng có thể sáng tạo, phát minh ra các qui luật chủ 
quan để thay thế tự nhiên và sự vận động khách quan của vũ trụ.

Thực chứng và chuẩn tắc

Chấp nhận qui luật kinh tế thị trường nghĩa là phải công nhận 
quyền tư hữu và đảm bảo cho mọi cá nhân có thể mưu cầu lợi ích 
riêng của mình trong một không gian tự do cạnh tranh, để từ đó 
xã hội có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Trên phương 
diện khoa học, kinh tế thị trường là môn kinh tế học thực chứng 
nhằm nghiên cứu để hiểu rõ các qui luật vận hành kinh tế của 
con người. Nó cho biết những kết quả khách quan sẽ được tạo ra 
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từ những yếu tố tác động chủ quan của con người trong các hoạt 
động kinh tế. 

Nhà nước cần hiểu rõ các qui luật ấy để tạo ra những luật lệ 
điều chỉnh hành vi chủ quan của con người nhằm hướng toàn xã 
hội đạt được những kết quả mong muốn một cách khách quan 
theo qui luật. Phần này chính là công việc của môn kinh tế học 
chuẩn tắc nhằm nghiên cứu để tạo ra những nguyên tắc chuẩn 
mực được luật hóa giúp định hướng các hành động của con người 
thông qua động lực của lợi ích chính đáng. Kinh tế chuẩn tắc 
không phải là qui luật mà là sự ứng dụng qui luật. Không phải là 
qui luật vì nó không bao giờ cho ra những kết quả luôn đúng hay 
luôn sai, có thể “đúng” cho một nhóm lợi ích này nhưng lại là “sai” 
đối với các nhóm khác. 

Muốn một xã hội phát triển ổn định thì quyền lợi của đa số 
dân chúng phải được ưu tiên và đảm bảo. Con người cũng đã thử 
nghiệm rất nhiều các mô hình nhà nước khác nhau để giải quyết 
vấn đề này. Cuối cùng thì quá trình tiến triển của văn minh nhân 
loại cũng đã cho thấy rằng dù đi theo hình thái nhà nước nào thì 
đều phải tôn trọng dân chủ vì chỉ có dân chủ mới tạo ra được một 
thiết chế chính trị đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân – nền 
tảng ổn định của xã hội. Ai muốn cầm quyền thì phải đề ra được 
những chính sách có nhiều người dân ủng hộ nhất, và dân chúng 
cũng dễ dàng hạ bệ chính quyền nào đi ngược lại quyền lợi của 
đa số hoặc không giữ đúng lời đã hứa trước khi lên nắm quyền. 
Đó chính là sự kết hợp tối ưu giữa vận dụng qui luật khách quan, 
tôn trọng quyền căn bản và thiêng liêng của con người để tạo ra 
một xã hội thịnh vượng bền vững. Đó cũng chính là qui luật phát 
triển tất yếu. 
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Kinh tế thị trường đỏ

Việc gắn thêm định hướng xã hội chủ nghĩa vào kinh tế thị 
trường được chính quyền giải thích bằng những ý niệm tốt đẹp 
trên lý thuyết với mong muốn sẽ tạo ra những chuẩn tắc vĩ mô 
công bằng hơn cho nhiều tầng lớp trong xã hội. Nhưng trên thực tế 
định hướng này được thực hiện bằng việc xác định vai trò chủ đạo 
của thành phần kinh tế quốc doanh để tạo ra những đặc quyền 
làm mất công bằng cho thành phần kinh tế tư nhân, không công 
nhận chính thức quyền tư hữu. Đó chính là sự áp dụng không đầy 
đủ những nguyên tắc căn bản của qui luật kinh tế thị trường. Sự 
phát triển méo mó đó đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế và sự bất 
ổn xã hội Việt Nam như hiện nay chính là kết quả của việc không 
tôn trọng qui luật khi áp dụng. 

Con người không thể sáng tạo ra qui luật. Con người chỉ có thể 
phát hiện ra qui luật, tôn trọng và áp dụng các qui luật đó một 
cách sáng tạo để đạt được những thành tựu tốt đẹp phục vụ cho 
cuộc sống và sự phát triển của nhân loại. Đã là qui luật khách 
quan của tự nhiên thì nó luôn tồn tại bất chấp thời gian và không 
gian, nó vượt lên trên mọi sáng tạo của con người. Người ta không 
thể chế tạo ra một chiếc máy bay phản lực an toàn nếu không hiểu 
rõ và tôn trọng tuyệt đối những nguyên tắc căn bản của các định 
luật phản lực, khí động học, v.v… Năng lực trí tuệ và sức sáng tạo 
của con người là rất lớn nhưng nó có giới hạn. Giới hạn đó chính 
là những qui luật vận động khách quan của vũ trụ, của trời đất.

Chính quyền hiện nay đang cố gắng giải quyết cuộc khủng 
hoảng kinh tế do sai qui luật bằng những biện pháp tiếp tục đi 
ngược lại với qui luật khách quan. Những mệnh lệnh hành chính 
để áp chế giá cả phá vỡ sự vận động của kinh tế thị trường nhưng 
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lợi ích của nó lại chỉ rơi vào những nhóm thiểu số rất nhỏ có quan 
hệ đặc biệt với những người ra quyết định. Qui luật khách quan 
không được tôn trọng, quyền lợi của đại đa số dân chúng vốn 
đang rất khốn cùng lại tiếp tục bị hy sinh và chà đạp để những kẻ 
cơ hội trục lợi thì làm sao tránh được sự sụp đổ. Thời điểm này 
sẽ đến rất nhanh không quá hai năm nữa. Báo chí đang bị khống 
chế hoàn toàn để che đậy sự thật với dân chúng nhưng điều này 
cũng sẽ làm cho những người nắm quyền lực càng trở nên u mê 
tự che mắt chính mình, tự huyễn hoặc nên không thể nhận ra thời 
điểm đó.

Cơ chế tự điều chỉnh

Một thiết chế chính trị độc đảng luôn triệt tiêu dân chủ, dân 
chủ lại là một cơ chế tự điều chỉnh những vấn đề của xã hội, kinh 
tế, chính trị hiệu quả để tạo ra sự hài hòa bền vững. Thể chế chấp 
nhận đa nguyên kinh tế nhưng chuyên chế độc đảng chính trị 
như Trung Quốc và Việt Nam thì sự phát triển chỉ có được nhờ 
may mắn xuất hiện các lãnh đạo giỏi giang nhất thời. Điều may 
mắn không phải lúc nào cũng đến nên một xã hội vận hành mà 
chỉ dựa vào sự may mắn thì chắn chắn sẽ bất ổn. Không ai có thể 
sáng suốt trong một thời gian dài, nhất là khi người ta cảm thấy 
mình luôn có công nhưng không có cái gương để soi rọi lại mình. 
Nhưng nguy hiểm hơn là những nhà lãnh đạo đó thường có xu 
hướng giải quyết những xung đột xã hội bằng vũ lực. Sự kiện 
Thiên An Môn đẫm máu là một ví dụ, cho dù nó tạm thời dẹp 
tan hiện tượng của xung đột nhưng mầm mống loạn vẫn còn đó 
và tiếp tục tạo ra những sóng ngầm u uất mà không có một thành 
tích kinh tế nào có thể xóa nhòa đi được, và chúng sẽ nhanh chóng 
biến thành những sức mạnh lật đổ ghê gớm khi có thời cơ.
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Nhân loại thường phải trải nghiệm dài, cả trả giá đắt để phát 
hiện ra và hiểu được những qui luật khách quan. Những quốc 
gia như Việt Nam không nên theo đuổi những gì chưa được thực 
chứng đầy đủ để đặt cả dân tộc vào một cuộc thử nghiệm mạo 
hiểm mà sự thất bại của nó có thể dẫn đến diệt vong. Đừng vội 
lựa chọn ý thức hệ chính trị nào vì điều đó sẽ luôn dẫn đến những 
sai lầm duy ý chí do chủ quan của một thiểu số nhỏ. Dân tộc Việt 
Nam cần sáng suốt nhìn nhận và áp dụng những qui luật khách 
quan đã được thực chứng và hiểu biết thấu đáo; tôn trọng những 
quyền căn bản và thiêng liêng của con người trong việc tự do mưu 
cầu lợi ích tinh thần và vật chất chính đáng để tạo một không gian 
vận hành hợp qui luật phát triển cho toàn xã hội. 

Kinh tế thị trường không phải là một ý thức hệ, nó là một qui 
luật vận động khách quan của con người khi sống thành xã hội. 
Nó không phải do chủ nghĩa tư bản sáng tạo ra. Chủ nghĩa tư 
bản chỉ là người phát hiện ra và vận dụng nó một cách tôn trọng 
và sáng tạo theo từng giai đoạn phù hợp với trình độ phát triển 
của loài người. Kinh tế thị trường là một khoa học thực chứng, nó 
tồn tại mặc nhiên như qui luật vạn vật hấp dẫn hay bất kỳ qui 
luật nào khác của khoa học tự nhiên. Nhưng vì là khoa học xã 
hội liên quan đến sự vận động không ngừng của con người nên 
việc thực chứng đã phải mất rất nhiều thời gian để thực nghiệm 
và kiểm chứng trong thực tế. Không giống như các qui luật được 
phát hiện trong phòng thí nghiệm của các môn khoa học tự nhiên, 
loài người đã phải trải qua một thời gian dài và phải trả giá để 
hiểu sâu sắc kinh tế thị trường như ngày hôm nay. Ý thức hệ chỉ là 
nhân sinh quan, là sản phẩm trí tuệ của con người. Nó chỉ có thể 
tồn tại và phát triển nếu được xây dựng trên sự hiểu biết những 
qui luật vận động khách quan của vạn vật, hay còn gọi là vũ trụ 
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quan, là sản phẩm của tạo hóa. Người ta có thể sở hữu ý thức hệ 
hoặc các phát minh sáng chế nhưng không ai có quyền sở hữu 
những qui luật của trời đất do tạo hóa ban tặng.”





Hậu quả của độc quyền: 
tham nhũng và những kẻ cơ hội

Lần lượt trong các bài viết “Khủng hoảng và Thời cơ” (tháng 
6/2008) và “Một năm sau đại hội X – Cảnh báo những nguy cơ 
quốc gia” (tháng 4/2007), Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã chỉ 
rõ hệ quả không tránh khỏi từ sai lầm của mô hình nhà nước 
mà Việt Nam đang áp dụng trong cơ chế trao quyền. Quyền 
lực không được trao cho người dân mà tập trung vào tay Đảng 
Cộng Sản đã tạo ra một cơ chế tập quyền nguy hiểm, không có 
sự kiểm soát và đối trọng. Và “đứa con nghịch tử” tất yếu được 
sinh ra là quốc nạn tham nhũng cùng những kẻ cơ hội. Những 
đứa con nghịch tử này đã và đang phá nát đất nước và khống 
chế cha mẹ mình, để rồi đất nước dần bị phá tan hoang và suy 
kiệt nội lực.

Trích bài viết “KHỦNG HOẢNG VÀ THỜI CƠ” (tháng 
6/2008):

Tham nhũng là quả không phải là nhân. Muốn hạn chế tham 
nhũng thì phải Trao quyền, muốn triệt tiêu tham nhũng thì phải 
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thực thi các chính sách minh bạch công khai. Sự tham nhũng và 
mức độ của nó không tùy thuộc vào trình độ phát triển của một 
nước, lại càng không phải là một sự tồn tại tất yếu trong quá trình 
phát triển. Nó tùy thuộc vào quyết tâm của chính quyền thông 
qua các nhà lãnh đạo cao nhất có muốn nó tồn tại hay không, 
và tồn tại ở mức nào. Không muốn nó hoành hành thì chỉ cần 
thay đổi cái cơ chế sinh ra nó. Chưa thấy nước nào có thể chống 
tham nhũng thành công bằng cách trừng trị hành vi tham nhũng 
nhưng vẫn duy trì hợp pháp cái cơ chế sinh ra nó cả. Với cơ chế 
vận hành của xã hội Việt Nam hiện nay thì tham nhũng, trớ trêu 
thay, lại chính là động lực của phát triển. Nhưng cái giá của sự 
phát triển kinh tế trong ngắn hạn đó lại là sự suy thoái xã hội 
trầm trọng và lâu dài. 

Trích bài viết “MỘT NĂM SAU ĐẠI HỘI X – CẢNH BÁO 
NHỮNG NGUY CƠ QUỐC GIA” (tháng 4/2007):

Và những kẻ cơ hội

Năng lực thực thi các chính sách vĩ mô của chính quyền các 
cấp, từ trung ương đến địa phương đang thực sự bị thách thức bởi 
những kẻ cơ hội. Lực lượng này phát triển kinh khủng kể từ sau 
đại hội X nhưng lại không dễ bị nhận dạng vì bọn họ không hình 
thành nên những phe nhóm riêng rẽ cụ thể nào cả, mà len lỏi có 
mặt ở tất cả mọi nơi từ cơ quan đảng đến nhà nước, chính phủ 
đến quốc hội, trung ương đến địa phương, cơ quan hành chính 
đến các doanh nghiệp. 

Cũng không có một thỏa thuận liên minh nào được cam kết 
nhưng bọn họ phối hợp hành động rất ăn ý và đồng bộ nhờ có một 
mục tiêu chung là trục lợi. Có lẽ chỉ có một đặc tính nhận dạng 
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những kẻ cơ hội là bọn họ không thể hiện chính kiến riêng và luôn 
hoan nghênh tất cả các nghị quyết của đảng, chỉ thị của chính 
phủ, dự luật của quốc hội và các quyết định của chính quyền địa 
phương cho dù là chúng mang tính bảo thủ hay cấp tiến. Sau đó 
những kẻ cơ hội sẽ âm thầm, khéo léo và thừa năng lực để biến 
chúng thành những đảm bảo pháp lý an toàn cho bọn họ trục lợi. 
Nhưng điều tồi tệ và nguy hại nhất ở đây chính là những kẻ cơ 
hội này đang được các thế lực nước ngoài hỗ trợ và nuôi dưỡng vì 
quan hệ cộng sinh và vì những kế hoạch dài hơn. 





Chính sách - chiến lược phát triển sai lầm

Trên nền tảng của những tư duy chủ quan, đi ngược lại các 
qui luật khách quan, cùng với đó là bàn tay thao túng khéo léo 
của những kẻ cơ hội, những người lãnh đạo đất nước đã đề 
ra các chính sách, chiến lược phát triển thiếu chiều sâu, thiếu 
nghiên cứu thực tế, thiếu định hướng lâu dài. Phần lớn những 
chính sách này chỉ chạy theo thành tích trước mắt, hoặc đối 
phó, chạy theo các xu thế tự phát của các thành phần kinh tế 
nhà nước và đầu tư nước ngoài.

Trích bài viết “GÓP Ý CHO BỘ CHÍNH TRỊ 150 NGÀY 
SAU ĐẠI HỘI X” (tháng 9/2006)6:

“Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X kết thúc đã gần 
tròn 5 tháng, bộ Chính trị mới – cơ quan lãnh đạo cao nhất nước 
đã chính thức nắm quyền tối cao được đúng 150 ngày. Bộ máy 
lãnh đạo cao cấp trẻ hơn này được giao cho một sứ mệnh quan 

6.  Bài viết được đăng trên trang BBC Việt ngữ vào ngày 25 tháng 9 năm 
2006: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/09/060925_
trandongchan.shtml
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trọng: đưa đất nước bước vào giai đoạn hội nhập toàn cầu hóa 
thành công để khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 
Nhưng ngoài những kết quả bề nổi, sự thiếu vắng những hoạch 
định mục tiêu theo chiều sâu, những kiến tạo chiến lược dài hạn 
không khỏi làm người ta lo lắng. 

Khó có thể tìm thấy những điều trên từ các văn kiện trước và 
sau đại hội X. Những hoạt động thực tế của các nhà lãnh đạo 
đảng, nhà nước và chính phủ trong 5 tháng qua được báo chí 
và truyền hình đưa tin và nhấn mạnh cũng chỉ xung quanh các 
vấn đề chống tham nhũng, thăm các địa phương, tiếp khách và 
viếng thăm quốc tế. Người dân chỉ nhận những thông tin thường 
xuyên như Việt Nam sẽ gia nhập WTO, tốc độ tăng trưởng kinh 
tế tiếp tục ở mức cao, các tổ chức và báo chí nước ngoài khen 
tặng sự phát triển của Việt Nam, các bước chuẩn bị cho APEC 
2006, thông tin về các vụ án tham nhũng và sự thể hiện kiên quyết 
chống tham nhũng của hệ thống chính trị. 

Những thông tin thế này có thể giúp người dân phấn kích và 
có niềm tin trong ngắn hạn để tiếp tục đầu tư làm ăn giúp tăng 
trưởng kinh tế tiếp tục trong một vài năm tới. Nhưng nếu muốn 
đảm bảo sự tăng trưởng tốt hơn, dài hơn trong những tầm chiến 
lược 5 năm, 10 năm hay 20 năm tới thì người dân cũng cần phải 
biết những hoạch định và tầm nhìn quốc gia một cách tương ứng 
để có kế hoạch làm ăn phù hợp. Các qui hoạch vĩ mô trong 20 
năm qua chủ yếu chỉ mang tính đối phó và thường chạy theo các 
xu thế tự phát của các thành phần kinh tế nhà nước, đầu tư nước 
ngoài. Gần như không thể tìm thấy các thông tin như: so sánh 
phân tích lợi thế quốc gia so với các quốc gia khác trong nền kinh 
tế toàn cầu hóa; vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông 



87

và viễn thông quốc tế sẽ như thế nào trong những năm tới; tầm 
nhìn văn hóa Việt Nam có vai trò ra sao trong một nền văn hóa 
đa phương toàn cầu; chính sách thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân 
là gì. Nói chung là những hoạch định mang tầm chiến lược để 
định vị Việt Nam trong một thế giới toàn cầu hóa như thế nào về 
kinh tế, văn hóa và chính trị, để từ đó xác định các chiến lược giáo 
dục quốc gia, chăm sóc y tế thích hợp nhằm hỗ trợ người dân thực 
hiện các quốc sách đó. 

Các nhà lập pháp đang tập trung xây dựng và sửa đổi nhiều 
bộ luật quan trọng nhằm đáp ứng các yêu cầu Việt Nam đã cam 
kết để gia nhập WTO. Đó là những việc làm cần thiết nhưng 
chưa đủ, nó mới là một vế của hội nhập. Ở vế còn lại, các đại diện 
dân cử cần phải thúc đẩy và tạo sức ép lên hệ thống hành pháp 
nhằm đảm bảo rằng người dân sẽ được tạo các điều kiện cần thiết 
để có thể tận dụng được các cơ hội rất lớn do hội nhập tạo ra, 
giảm thiểu những nguy cơ cũng lớn không kém trong môi trường 
đó. Mỗi người dân cần được trang bị kiến thức và các công cụ cần 
thiết, và cần được hiểu biết những dẫn hướng chiến lược của quốc 
gia một cách đúng đắn để có thể hành động hướng đến những 
mục tiêu chung thì mới có thể tạo được sức mạnh cộng hưởng đưa 
đất nước phát triển mạnh. 

Thành quả của 20 mươi năm qua là rõ rệt và không thể phủ 
nhận nhưng hãy nhìn nhận thẳng thắn rằng đó là kết quả của 
một quá trình cởi trói những gì ta đã tự buộc mình. Và cũng cần 
dũng cảm nhìn thẳng vào những hệ quả xấu, những nguy cơ trầm 
trọng đã bị tạo ra trong 20 mươi năm qua do những yếu kém về 
thiếu tầm nhìn hoạch định chiến lược. Tự cởi trói không phải là 
việc làm dễ dàng, và vẫn còn rất nhiều cái cần phải tiếp tục được 
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cởi trói nhưng trong giai đoạn mới hiện nay nó không còn mang 
tính đột phá nữa. 

Muốn hội nhập thành công và đưa đất nước thoát khỏi nguy 
cơ tụt hậu để vươn lên có một vị trí đáng kể trong thế giới toàn cầu 
hóa thì đòi hỏi một sự Trao quyền sâu rộng cho người dân trên 
tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Trao quyền không chỉ 
đơn thuần là xã hội hóa một số các hoạt động kinh tế - xã hội. Đó 
là một đại kế hoạch để làm sao chính quyền tin vào dân, để làm 
sao xây dựng niềm tin cho dân vào chính quyền rồi từ đó tạo mọi 
điều kiện công bằng cho tất cả mọi người dân thuộc mọi thành 
phần trong xã hội được tự do tham gia vào tất cả các hoạt động 
khác nhau của đất nước theo những dẫn hướng chiến lược mà 
chính quyền hoạch định. Trao quyền lại càng không phải là các 
biện pháp cởi trói tiếp tục như các chương trình cải cách thủ tục 
hành chính đang được thực hiện. 

Cởi trói chỉ cần sự dũng cảm nhưng Trao quyền thì phải cần 
cả bi, trí lẫn dũng. 

Nếu đảng Cộng sản tiếp tục đổi mới lần thứ hai bằng chủ động 
Trao quyền một cách sâu rộng thì lịch sử sẽ được viết tiếp bởi họ. 
Bằng không thì chắc chắn sẽ xảy ra một sự kiện tương tự như giá-
lương-tiền cách đây 20 năm để buộc đổi mới một cách toàn diện. 
Nhưng khi đó liệu lịch sử có tiếp tục trao sứ mệnh ấy cho đảng 
Cộng sản nữa hay không? E là không. Hai mươi năm trước chính 
sách giá-lương-tiền ra đời để hy vọng giải quyết những bế tắc của 
xã hội nhưng nó lại tạo ra một sự khủng hoảng trầm trọng. May 
mắn thay chính sự thất bại này lại giật sập hệ thống kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp để tạo ra một áp lực cực 
lớn buộc thay đổi. Phe cấp tiến trong đảng Cộng sản đã nắm bắt 
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cơ hội ấy để tạo ra một làn sóng đổi mới theo kiểu cởi trói từng 
bước và được các tầng lớp khác nhau trong xã hội ủng hộ. Nhưng 
chú ý rằng xã hội lúc ấy thỏa mãn với tiến trình đổi mới đó vì nó 
đã bị trói buộc chặt từ hàng chục năm trước, nhu cầu của con 
người lúc ấy rất đơn giản chỉ là ăn no mặc ấm. Cho nên người 
dân dễ dàng chấp nhận sự thay đổi dù có chậm chạp từng bước 
miễn là có tốt hơn. 

Nhưng bây giờ nhu cầu của dân không chỉ là ăn ngon mặc đẹp 
mà còn là những đòi hỏi về tinh thần cao hơn như văn hóa, bản 
sắc, tôn giáo, nhân quyền, tự tôn dân tộc, v.v… Hai mươi năm 
trước, đất nước vẫn chưa hội nhập và các rào cản hành chính còn 
có thể được dựng lên. Còn trong giai đoạn hiện nay, việc mở cửa 
cho hội nhập nhưng vẫn cố gắng kiểm soát đa phần không gian 
vận hành của xã hội cũng sẽ tương tự như giá-lương-tiền, tức cố 
gắng giải quyết những vấn đề của xã hội bằng những giải pháp 
không theo qui luật vân động khách quan. Kết quả sẽ khó tránh 
khỏi một sự khủng hoảng nặng nề. 

Lực lượng sản xuất bây giờ đã phát triển mạnh hơn trước đây 
20 năm rất nhiều, từng cá nhân hoàn toàn có thể tham gia trực 
tiếp vào các hoạt động kinh tế, xã hội và cả chính trị nhờ những 
tiến bộ vượt bậc của công nghệ. Họ đòi hỏi một không gian rộng 
lớn hơn và phải được Trao quyền thực sự để có thể hoạt động và 
phát huy sức mạnh của mình nhằm tạo lợi ích cho mình và cho 
đất nước. Lực lượng này sẽ còn phát triển nhanh và mạnh hơn 
sau khi đất nước gia nhập WTO, nó sẽ bao gồm nhiều thành 
phần trong nước lẫn nước ngoài. Không quá 5 năm nữa sự phát 
triển về lượng của nó sẽ đủ lớn để dẫn đến sự biến đổi về chất, đủ 
sức trở thành một lực lượng chính trị mạnh để thay đổi cái không 
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gian chật hẹp dù đang được nới lỏng từng bước. Đó là sự vận động 
tất yếu theo qui luật. Nếu đảng Cộng sản không nhanh chóng 
thúc đẩy hỗ trợ cho các thành phần kinh tế tư nhân trong nước 
phát triển nhanh về lượng và chất thì lực lượng chính trị mới nổi 
lên sẽ là đại diện chủ yếu của các thành phần kinh tế nước ngoài. 
Tình trạng này đã xảy ra rất nhiều ở các nước Mỹ La Tinh. 

Hơn nữa, nếu không thay đổi chính sách duy trì lạm phát cao 
để thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng thuần túy thì chắc chắn rằng một bộ 
phận rất lớn người dân sẽ bị bần cùng hóa và gia tăng cách biệt 
giàu nghèo, vốn luôn là nguyên nhân của các bất ổn xã hội. Chưa 
kể những cam kết giảm thuế nhập khẩu nông sản, dỡ bỏ các biện 
pháp trợ cấp xuất khẩu nông sản và hàng may mặc ngay sau khi 
gia nhập WTO sẽ tạo ra những tác động rất xấu lên hàng chục 
triệu lao động chưa có điều kiện để nắm bắt ngay những cơ hội 
mới được tạo ra bởi toàn cầu hóa. Điều này sẽ tác động sâu sắc 
đến sự ổn định xã hội, đẩy hàng chục triệu lao động này trở thành 
lực lượng quần chúng đa số nhưng dễ bị lôi kéo bởi các lực lượng 
chính trị có tiềm lực kinh tế mạnh. Sẽ là một bất hạnh của dân tộc 
Lạc Hồng nếu như các lực lượng chính trị đó không phải đại diện 
cho thành phần kinh tế tư nhân mang tính dân tộc. 

Hãy đặt niềm tin vào thành phần kinh tế tư nhân, đây chính 
là lực lượng ưu tú để bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển kinh 
tế đất nước, phát huy và lan tỏa bản sắc, văn hóa dân tộc. Dù chỉ 
mới hình thành 15 năm nay trong điều kiện không hề được ưu 
đãi gì của nhà nước như hỗ trợ tín dụng, tài chính, đầu tư và các 
đặc quyền kinh doanh cho các doanh nghiệp quốc doanh; như 
ưu đãi thuế và các chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư nước 
ngoài; có lúc còn bị kỳ thị nặng nề vậy mà lực lượng này vẫn phát 
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triển không ngừng với tốc độ chóng mặt, vươn lên đóng góp tới 
hơn 40% GDP từ con số gần như không, giải quyết hơn 50% nhu 
cầu lao động toàn xã hội. 15 năm qua chỉ mới là giai đoạn khởi 
động, thành phần này sẽ tăng tốc đến bất ngờ sau khi Việt Nam 
gia nhập WTO. Để đầu tư phát triển khu vực này rất đơn giản 
là không đầu tư gì cả, chính quyền chỉ cần tạo một sân chơi công 
bằng, không cần phải nặng nề quản lý và tìm nguồn vốn đầu 
tư cho khu vực kinh tế quốc doanh, không cần phải giảm nguồn 
thu ngân sách để ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài. Hãy dành các nguồn vốn đó để tăng cường đầu tư cho giáo 
dục, giao thông, y tế, quốc phòng. 

Chính quyền hãy thúc đẩy xã hội phát triển bằng niềm tin 
(Trao quyền) và ước mơ (các dẫn hướng chiến lược của quốc gia), 
không nên tác động vào lòng uất hận của dân chúng. Đảng Cộng 
sản đang cố gắng củng cố niềm tin của dân bằng những tuyên bố 
và hành động thể hiện quyết tâm chống tham nhũng vì ai cũng 
biết rằng lòng dân đã rất tức giận quốc nạn này. Những biện pháp 
rùm beng ấy chỉ làm thỏa cơn giận của dân chúng trong một thời 
gian ngắn vì ai cũng không tin rằng chúng có thể thực sự chống 
được tham nhũng. Trong nhiều năm qua, thường cứ sau những 
chiến dịch chống tham nhũng được tuyên bố rất quyết liệt thì nạn 
tham nhũng lại phát triển lên một qui mô lớn hơn, tinh vi hơn. 
Người dân lại càng tức giận, chính quyền lại phải ra những tuyên 
bố to tiếng và xử lý một vài vụ án điểm để xoa dịu lòng dân. Cứ 
như vậy lập lại trong hơn 10 năm qua. Điều này tạo ra những 
hiệu ứng tâm lý rất lệch lạc của một bộ phận không nhỏ trong xã 
hội chỉ nghĩ cách tạo ra của cải cho mình bằng cách “đòi lại sự 
công bằng” thay vì phải phấn đấu để làm ra thêm giá trị cho xã 
hội. Có rất nhiều người chính đáng đã phải trở thành nạn nhân 
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của sự trút giận và “điều tiết lại thu nhập” như vậy. Xã hội đang 
ẩn chứa những cơn sóng ngầm của u uất và hằn thù dễ dẫn đến 
biến động.

Nắm được thiên hạ đã rất khó nhưng để bình được thiên hạ thì 
khó hơn gấp nhiều lần, như câu chuyện Hạng Vũ và Lưu Bang. 
Hạng Vũ khai thác lòng oán hận của dân chúng để lật đổ nhà Tần 
và nắm được thiên hạ, nhưng Lưu Bang mới là người bình được 
thiên hạ nhờ đã biết phất ngọn cờ nhân nghĩa. Chuyện xưa hơn 
2200 năm trước vẫn còn nguyên giá trị cho thời nay.” 

Trích bài viết “KHỦNG HOẢNG – CƠ HỘI CUỐI” (tháng 
11/2008):

“Vào tháng này năm ngoái, quốc hội biểu quyết thông qua 
nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 theo 
đề xuất của chính phủ. Mặc dù tình hình lạm phát lúc đó đã đến 
mức báo động nhưng chính phủ và quốc hội vẫn xây dựng mục 
tiêu tăng trưởng GDP 8,5% - 9%. Con số này là một cơ sở để đòi 
phải tăng cường đầu tư, nghị quyết nêu rõ đầu tư sẽ đạt 42% 
GDP trong cùng năm tài khóa 2008 - một con số rất cao và tỷ lệ 
nghịch với chất lượng tăng trưởng nhưng tỷ lệ thuận với giá trị 
tham nhũng. Kết quả là các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là 
các tập đoàn và tổng công ty, được rót ngân sách khổng lồ và đầu 
tư tràn lan vào đủ thứ lĩnh vực. Nguy cơ lạm phát không hề được 
tháo ngòi nổ từ gốc mà lại còn bị đổ thêm dầu vào lửa bởi nạn 
đầu tư ăn xổi ở thì này. Hậu quả thì thấy ngay lập tức, lạm phát 
và nhập siêu phi mã chóng mặt. Chính phủ buộc phải thắt chặt 
tiền tệ nâng lãi suất lên còn chóng mặt hơn. 
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Lợi ích công hay tư? 

Hậu quả đến giờ ai cũng nhìn thấy. Nông dân lẫn các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ điêu đứng, phá sản hàng loạt; sản xuất đình 
đốn làm sức cung suy giảm nghiêm trọng. Nhưng điều tồi tệ hơn 
nữa là sức cầu đã và đang tiếp tục suy thoái nặng nề cho dù nhu 
cầu mong muốn của người dân vẫn tăng. Chính phủ buộc phải 
nới lỏng tiền tệ. Dù vậy, lãi suất có xuống thêm nữa thì nhu cầu 
vay để đầu tư cho sản xuất cũng không thể phục hồi chỉ trong một 
vài tháng do lực lượng sản xuất đã thiệt hại nặng nề, không thể 
gượng dậy ngay được. Trong khi đó, các biện pháp kích cầu tiêu 
dùng nội địa và đầu tư đang được khởi động. Những cái vòng 
luẩn quẩn đang được lặp lại. 

Kỳ họp quốc hội mới đây vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Không hề tìm thấy những 
phân tích xác định các yếu kém căn nguyên của nền kinh tế và 
các vấn đề xã hội đang nóng bỏng để đưa ra những biện pháp sửa 
lỗi căn bản nhằm dần tạo ra sự phát triển bền vững. Thay vào đó, 
mục tiêu tăng trưởng được đặt khoảng 6,5%, tỷ lệ vốn đầu tư phát 
triển trên GDP là 39,5% (có giảm so với 2008 nhưng vẫn ở mức 
rất cao). Điều này cho thấy chính quyền vẫn tiếp tục theo đuổi 
những mục tiêu ngắn hạn, kém chất lượng và không bền vững. 

Các mục tiêu này vẫn xoay quanh lợi ích của các nhóm thiểu 
số và được chi phối bởi động lực của các nhóm này như từ nhiều 
năm nay, bất chấp những nguy cơ và hậu quả vẫn còn đó của 
cả nước, bất chấp những bất lợi từ tình hình kinh tế thế giới.
Việt Nam đang cần một sự tăng trưởng mà cơ hội của nó được 
phân bổ công bằng cho hầu hết dân chúng. Một mức tăng trưởng 
thấp hơn nhưng chất lượng tốt hơn thì đa số người dân vẫn được 
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hưởng thành quả. Với kiểu tăng trưởng như lâu nay, lợi ích thì các 
nhóm thiểu số chiếm đoạt nhưng hậu quả thì đa số dân chúng 
lãnh đủ. Đó là chưa kể tác hại của môi trường bị hủy hoại, kẹt xe 
tắt đường, v.v… tất cả đều đè nặng lên đa số người dân. 

Thực sự muốn bền vững? 

Cũng trong kỳ họp quốc hội vừa rồi, có đại biểu quốc hội chất 
vấn chính phủ về chiến lược phát triển bền vững thì được thủ 
tướng trả lời rằng phần này đã có trong báo cáo vừa mới đọc. Khi 
xem báo cáo này thì thấy một chiến lược tăng trưởng bền vững 
được viết trong vài dòng, với ý chung chung là xây dựng trên 3 
trụ cột. Tiếng nói của những đại diện dân cử có đủ quyền hạn 
và tư cách còn bị dễ dàng lướt qua trước nghị trường, trước hàng 
triệu người dân mà họ đại diện, thì những cảnh báo khác làm 
sao thắng được sức mạnh của các nhóm lợi ích thiểu số. Những 
gì đang diễn ra ở Việt Nam gần một năm nay đã được cảnh báo 
ngay từ đầu năm 2006. Các phân tích cảnh báo này đã được gửi 
đến những đại biểu quốc hội với hy vọng họ sẽ tác động cần thiết 
để tránh những cơn bão cho nền kinh tế. Hy vọng này đã không 
thành hiện thực. 

Bước sang 2007, những nguy cơ này càng trầm trọng hơn 
nhưng cả nước đang bị làm cho phấn khích với việc gia nhập 
WTO. Những cảnh báo nguy cơ và kiến nghị giải pháp đã được 
gửi đến các vị lãnh đạo chính phủ cao nhất với mong muốn nó sẽ 
được quan tâm để tháo gỡ ngòi nổ cho nền kinh tế. Những vấn đề 
được đề cập trong các bài “Một năm sau đại hội X – Cảnh báo 
những nguy cơ quốc gia”, “Việt Nam đồng đang ở đâu và sẽ đi về 
đâu” đều được trình bày rõ ràng kèm những giải pháp gửi cho các 
vị này. Khi chỉ nhận được sự thờ ơ của họ thì các bài viết này mới 
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được cho công bố rộng rãi. Nhóm vận động này cũng đã tiếp cận 
bằng nhiều cách khác nhau thông qua những quan hệ khác nhau 
nhưng đều vô tác dụng trước sức chi phối của đồng tiền.

Vừa rồi, nhóm vận động này lại đổi cách tiếp cận, muốn thông 
qua báo chí chính thống trong nước để lên tiếng cảnh báo đến 
toàn dân nhằm tạo ra sự nhận thức đúng đắn vấn đề. Điều này 
ngoài việc giúp người dân khả năng tự chống đỡ khó khăn nó còn 
tạo áp lực lên các chính sách vĩ mô để có được sự điều chỉnh cần 
thiết, đặc biệt là lúc chính phủ và quốc hội chuẩn bị cho kế hoạch 
2009. Kết quả nhận được vẫn là một sự im lặng đồng nhất, trong 
đó ứng xử có trách nhiệm nhất là “cảm ơn đã gửi bài”. Dù không 
quá ngạc nhiên nhưng những ai tham gia vào công việc này đều 
không thể tránh khỏi cảm giác xót xa cho số phận của dân tộc. 

Chúng ta đều có thể hiểu được sức ép và sự bị khống chế mà 
các nhà làm báo gặp phải thời gian qua. Nhưng thái độ cúi đầu 
quá dễ dàng và nhanh chóng của họ thì thật khó mà tìm được 
sự đồng tình và thông cảm của người dân. Báo chí bây giờ thích 
khai thác sự bực dọc, uất hận của dân chúng đối với các sự việc 
đã gây hậu quả hơn là cung cấp cho họ những thông tin cần thiết 
để tránh hoặc đối phó với những nguy cơ có thể gây hại. Một khi 
người dân đủ khả năng tự bảo vệ mình thì những hành động của 
các tổ chức hoặc nhóm lợi ích muốn trục lợi trên người dân khó 
mà thực hiện được để có thể gây ra hậu quả. 

Bong bóng và thực chất 

Một cơ hội nữa lại bị bỏ qua. Vào cuối năm 2007 nếu các nhà 
hoạch định chính sách vĩ mô biết lắng nghe và đặt quyền lợi của 
đa số dân chúng lên trên hết thì đã có được những chiến lược đúng 
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đắn để chủ động đối phó với khủng hoảng, giảm đi thiệt hại rất 
lớn, thay vì rơi vào bị động buộc phải dùng đến những biện pháp 
gây nhiều hậu quả như ngày nay. Còn bây giờ, cơ hội để tránh 
được một sự sụp đổ nặng nề cũng đã bị đánh mất khi các chính 
sách của 2009 được phê chuẩn. Vẫn như từ nhiều năm nay, các 
chính sách vĩ mô này chủ yếu tập trung sử dụng các công cụ tiền 
tệ và tài khóa. Những thứ này chỉ tạo ra các tác động trong ngắn 
hạn, nhất thời làm thay đổi giá trị danh nghĩa – tức là một sự 
thay đổi ở ngọn. Sự thay đổi các giá trị danh nghĩa này nếu không 
đi kèm với sự gia tăng nguồn lực thì trước sau gì chúng cũng sẽ bị 
điều chỉnh về giá trị thực. 

Các giá trị danh nghĩa ở Việt Nam hiện nay là những bong 
bóng khổng lồ liên thông nhau. Thời gian qua chúng chưa hề được 
xả hơi để giảm nguy cơ nổ tung, áp lực từ chỗ này chỉ được chuyển 
tạm thời qua chỗ khác mà thôi. Chứng khoán và bất động sản 
bơm hơi qua lạm phát và lãi suất, từ đây bơm tiếp vào tỷ giá. 
Bây giờ nó đang tìm cách để bơm vòng lại bất động sản, nếu biện 
pháp “kích cầu” bất động sản lần này không có tác dụng thì quả 
bóng tỷ giá sẽ nổ tung. Khủng hoảng do bong bóng xảy ra trong 
tình trạng nội lực suy kiệt như Việt Nam lúc này sẽ gây ra một sự 
sụp đổ toàn diện. 

Nhiều nước trên thế giới cũng đang khủng hoảng, nhưng nước 
nào có nguồn lực trong nước được chăm sóc tốt và thực chất – tức 
là có nền tảng vững thì cho dù khủng hoảng có rất nặng nề đi nữa, 
nền kinh tế nước đó vẫn có khả năng điều chỉnh và nhanh chóng 
tạo ra cơ hội mới để phát triển. Việt Nam lâu nay luôn thiếu vắng 
những biện pháp chăm sóc từ gốc làm nó ngày càng mục ruỗng 
do đó mà nội lực của quốc gia ngày càng suy kiệt. Nguồn lực trong 
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nước không chỉ ít được tạo mới mà còn bị khai thác tràn lan và 
phí phạm. Nguồn lực quan trọng nhất là con người thì ngày càng 
kém chất lượng và bị xem thường. Vốn xã hội thì bị xói mòn và 
xuống cấp. Niềm tin thì bị đem ra chơi trò cút bắt bịt mắt bắt dê. 
Chúng ta rất muốn lạc quan để vượt qua khó khăn nhưng thật 
khó để tìm thấy những sở cứ cho nó. 

Vẫn theo đuổi ngắn hạn 

Vì sao các chính sách vĩ mô thời gian qua chỉ thích ở ngọn thì 
cũng không khó hiểu. Dù các công cụ tiền tệ và tài khóa này chỉ 
có tác dụng ngắn hạn nhưng chúng lại dễ làm, và lại rất dễ bị lợi 
dụng để trục lợi bởi các nhóm lợi ích và cả những người sử sụng 
công cụ. Hậu quả dài hạn của nó thì người dân “hưởng” trọn. Các 
biện pháp cải cách hành chính và thể chế là điều vừa khó, lại vừa 
làm mất đi quyền lực để trục lợi cho nên vẫn ì ạch giậm chân tại 
chỗ. Vừa rồi có một đại biểu quốc hội chất vấn thủ tướng đại ý là 
làm sao cải cách hành chính có tiến triển để dân gian không phải 
kêu hành dân là chính nữa. Người đứng đầu chính phủ thay vì 
trả lời thì phản bác lại rằng qui kết như thế là không có thực tiễn. 

Tuy nhiên điều đáng quan ngại hơn nữa là những phát biểu 
của các thành viên chính phủ trước kỳ họp quốc hội vừa rồi cho 
thấy trong những năm kế tiếp chính phủ sẽ vẫn theo đuổi những 
chính sách ngắn hạn bằng các công cụ tiền tệ và tài khóa; không 
nhìn nhận tình trạng khủng hoảng để giải quyết tận gốc. Chi phí 
cho việc duy trì bong bóng này rất tốn kém, làm cho nguồn lực 
trong nước đã yếu lại càng thiếu hụt, chỉ những kẻ trục lợi và đầu 
cơ chính sách là hưởng trọn. Dự trữ trong dân bị “xén lông cừu” 
nên đã vơi cạn bởi những cơn sốt phình lên xẹp xuống của các 
bong bóng chứng khoán, nhà đất, lạm phát, lãi suất, tỷ giá. Dự 
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trữ ngoại tệ quốc gia được cho biết là có tăng lên chút ít. Tuy vậy, 
sau lời khẳng định nhiều lần của người đứng đầu chính phủ trước 
quốc hội và toàn dân về việc người nông dân trồng lúa lời trung 
bình 60% trong năm 2008, người dân đã có cơ sở để hoài nghi về 
tất cả những số liệu khác mà chính phủ công bố. 

Tin từ việc chuẩn bị hội nghị của chính phủ trong tháng tới để 
triển khai nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2009 
cho hay: các tập đoàn và tổng công ty nhà nước sẽ lại được dành 
ưu tiên rất lớn trong việc đầu tư kích cầu và đầu tư đón đầu hậu 
khủng hoảng. Cho dù quốc hội có yêu cầu xiết chặt quản lý các 
tập đoàn kinh tế, nhưng sự khẳng định của người đứng đầu chính 
phủ trước quốc hội về vai trò quan trọng của các doanh nghiệp 
này trong việc điều tiết vĩ mô và kiềm chế thành công lạm phát 
vừa rồi, đã cho họ những kim bài miễn tội, thúc đẩy họ tiếp tục 
đi vào những kế hoạch tai hại. Những kiểu điều hành vĩ mô thế 
này cho thấy mong muốn phát triển bền vững chỉ là những khẩu 
hiệu suông. 

Bất ổn đang gia tăng 

Tình trạng bất ổn xã hội đang gia tăng. Trong cả 2 kế hoạch 
của 2008 và 2009 đều đặt mục tiêu tạo ra 1,7 triệu việc làm mới 
mỗi năm. Nếu đây là một tính toán nghiêm túc thì nó thể hiện sự 
thụt lùi về chất lượng tăng trưởng vì năm 2008 ban đầu được dự 
kiến sẽ tạo ra 8,5 - 9% tăng trưởng GDP; con số tương tự cho 2009 
là 6,5%; số việc làm được tạo mới bằng nhau cho một mức tăng 
sản lượng thấp hơn, tức năng suất lao động trên đầu người sẽ sụt 
giảm. Sự tăng trưởng không dựa trên tăng năng suất thì làm sao 
nói đến phát triển bền vững được. Mà làm sao có được việc làm 
mới trong khi lực lượng duy nhất làm được điều này trong nhiều 
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năm qua là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hấp hối và đã chết 
gần một nửa. Thực ra không ít người thừa hiểu rằng những con số 
mục tiêu về việc làm này được đưa ra để che dấu tình trạng thất 
nghiệp đã và sẽ còn tăng nhanh và phức tạp trong thời gian tới. 
Tội phạm và tệ nạn xã hội cũng theo đó mà tăng mạnh. 

Với người nông dân thì tương lai trước mắt còn mờ mịt hơn 
rất nhiều. Lực lượng lao động trong khu vực này ngày càng tăng 
cả về con số lẫn tỷ lệ. Trong khi đó tư liệu sản xuất quan trọng 
nhất là đất đai thì đang bị thu hẹp nhanh chóng, mà đầu tư cho 
công nghệ để gia tăng năng suất lao động thì gần như bằng không. 
Chuyển đổi sang việc làm trong khu vực công nghiệp và dịch vụ 
thì gặp phải những chiếc bánh vẽ của các kẻ đầu tư để chiếm đất 
nông nghiệp. Số cầu lao động do các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo 
ra hàng năm cho khu vực nông thôn thì bây giờ là một con số âm 
to tướng. Những công nhân gốc nông dân giờ đây trở về quê với 
hai bàn tay trắng, không đất không nghề. Mưu sinh với họ là cả 
một thử thách đạo đức. Hàng tỷ đô-la đầu tư kể cả từ nước ngoài 
lẫn từ nhà nước thì số dành cho nông nghiệp và nông thôn chỉ là 
phần thừa đuôi thẹo. Lúa, cá, tôm, cà phê, v.v… giảm giá và ế ẩm 
đang chồng chất nợ nần lên người nông dân. Doanh nghiệp nếu 
phá sản còn áp dụng được luật để giải trừ trách nhiệm trả nợ, còn 
người nông dân thì có chết cũng không hết trách nhiệm do vỡ nợ. 
Con giun xéo mãi cũng oằn. 

Mong qua ngày đoạn tháng 

Bức tranh chung thật là u ám. Và điều đáng lo sợ nhất là tư 
duy đối phó ngắn hạn của những người cầm chèo cầm lái. Người 
ta vẫn còn trông chờ vào những phép màu nên tiếp tục mua thời 
gian bằng cách vay mượn tương lai để tạm qua năm tháng hiện 
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tại. Nhưng không ai mua mãi như thế được vì thời gian mua 
được càng về sau càng ngắn đi do chi phí mua càng tăng lên. Cũng 
giống như phải chấp nhận vay siêu cao của người sau để trả lãi 
cao cho người cho vay trước đó vậy, càng ngày càng cụt dần. Nếu 
trước đây những chính sách ngắn hạn chỉ thấy hậu quả khoảng 
vài ba năm sau đó, thì bây giờ chỉ vài tháng là hiển hiện. 

Năm 2007 tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kém chất lượng vào 
đầu năm thì cuối năm lạm phát tăng mạnh; giảm thuế nhập 
khẩu để chống đợt lạm phát này thì ngay lập tức nhập siêu tăng 
vọt vào đầu năm 2008; kéo theo lạm phát cùng phi mã. Rồi nó lại 
được chữa trị bằng lãi suất cao, giết chết sản xuất trong nước chỉ 
vài tháng sau đó. Bị buộc phải cam kết với giới tài phiệt giữ giá 
tiền đồng cao đến không tưởng nên tất yếu phải nâng lãi suất càng 
cao hơn nữa để giữ chân dòng vốn đầu cơ không chạy ra ngoài. 
Nhưng bài học chưa kết thúc. Sau khi đã trục lợi chán chê bằng 
cách đó thì các dòng vốn này đang được rút dần và gia tăng áp 
lực lên tỷ giá. 

Cả nước đang gồng mình chịu đựng sức căng của bong bóng tỷ 
giá. Bây giờ nếu không muốn dòng vốn này chuyển ra khỏi Việt 
Nam thì phải có những món gì khác rất hời hơn nữa để giữ chân 
họ lại. Dài hạn hay ngắn hạn, chấp nhận xì hơi bong bóng tỷ giá 
hay bơm áp lực của nó qua chỗ khác là bài toán đang đợi sự quyết 
định khôn ngoan lẫn dũng cảm hay không của những người cầm 
lái. Có rất ít hy vọng để tin cơ hội cuối cùng này sẽ không bị đánh 
mất. Những kẻ cơ hội và các nhóm lợi ích tư vẫn đang chực chờ 
vây quanh các tay chèo và bánh lái với hàng trăm biện pháp trục 
lợi được che dấu dưới những chiêu bài “ổn định kinh tế vĩ mô”. 



Nền kinh tế bị lũng đoạn bởi 
những kẻ cơ hội bắt tay với các thế lực ngoại bang

Những kẻ cơ hội được sinh ra trong một môi trường bưng 
bít thông tin, các chính sách phát triển kinh tế không được đem 
ra thảo luận công khai, minh bạch, nhà nước điều khiển nền 
kinh tế bằng mệnh lệnh một chiều, luật pháp nhiều lỗ hổng, 
chồng chéo và không nghiêm minh nên đã tạo cơ hội để lũng 
đoạn nền kinh tế. Đã có những phát biểu công khai, chỉ mặt 
đặt tên cho những kẻ cơ hội này là “nhóm lợi ích”. Thế nhưng 
không chỉ phá nát nền kinh tế mà đây chính là những kẻ “cõng 
rắn cắn gà nhà” khi họ bắt tay với các thế lực ngoại bang lũng 
đoạn nền kinh tế. Trong một thế giới toàn cầu hóa ngày nay, 
mọi nền kinh tế đều phải cộng sinh với nhau, phụ thuộc lẫn 
nhau. Nhưng cũng chính vì sự cộng sinh này đã tạo ra những 
thế lực chuyên đi thôn tính nước khác bằng cách tấn công vào 
những nền kinh tế suy yếu, không có sức đề kháng. Ngày xưa 
cần phải có súng ống để xâm chiếm thuộc địa. Ngày nay thủ 
đoạn tinh vi hơn nhiều và cũng dễ dàng hơn nhiều. Khi một 
nền kinh tế yếu về nội lực thì sự phụ thuộc nước ngoài sẽ rất 
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lớn. Và không chỉ phụ thuộc về kinh tế mà chính trị cũng phải 
đáp ứng theo sự lệ thuộc này, dẫn đến nguy cơ đất nước bị thôn 
tính trong tay ngoại bang là rất lớn.

Còn nhớ vào cuối năm 2007, thị trường chứng khoán Việt 
Nam đang căng phồng như bong bóng. Vào thời điểm đó, sức 
hút của chứng khoán lần đầu tiên đã len lỏi vào hầu hết các 
tầng lớp dân chúng Việt Nam. Chẳng những công chức, doanh 
nhân tham gia vào các phiên giao dịch của sàn chứng khoán, 
mà người ta còn thấy sự có mặt của không ít các bà nội trợ, các 
bác nông dân lam lũ, những người mang hết cả những đồng 
tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mua theo sự quyết định của những 
người khác để cầu may. Trong cuộc chơi mới mẻ, không cân 
sức này, từ người dân cho tới doanh nghiệp và cả chính quyền 
dễ dàng bị các quỹ đầu cơ nước ngoài lôi vào dòng xoáy “hút 
– nhồi, tăng lên – giảm xuống” theo ý đồ của họ. Trần Huỳnh 
Duy Thức đã cảnh báo trước nguy cơ lao dốc không phanh của 
thị trường chứng khoán khi bong bóng lợi nhuận ảo đã vỡ hết

Hãy xem thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế 
nói chung bị lũng đoạn ra sao trong bài viết “Việt Nam Đồng 
đang ở đâu và sẽ đi về đâu” đăng tải vào tháng 3/2008 của Trần 
Huỳnh Duy Thức:

Trích bài viết “VIỆT NAM ĐỒNG ĐANG Ở ĐÂU VÀ SẼ 
ĐI VỀ ĐÂU” (tháng 3/2008):

Những số liệu được công bố cho biết trong 3 năm từ 2005 đến 
2007 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 27% (tạo ra thêm khoảng 
434 ngàn tỷ đồng giá trị sản phẩm quốc nội) nhưng lượng cung 
tiền lại tăng tới 135%. Điều này có nghĩa rằng nhà nước đã phát 
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hành thêm một lượng tiền lớn hơn gấp nhiều lần trị giá của cải 
mà xã hội làm ra được trong 3 năm trên. Nếu lượng tiền đó được 
lưu thông hết vào thị trường thì sẽ tạo ra khả năng lạm phát lên 
đến 80% trong quãng thời gian này. 

Thế nhưng con số lạm phát danh nghĩa từ 2005 đến 2007 đã 
được công bố là 27,6% (2005: 8,4%, 2006: 6,6%, 2007: 12,6%), 
như vậy mức độ lạm phát thêm 52,4% nữa sẽ có thể xảy ra bất kỳ 
lúc nào từ đầu năm 2008 trở đi. Nếu loại trừ các yếu tố lạm phát 
không do tiền tệ (giá đầu vào tăng, kỳ vọng của người dân, v.v..) 
trong con số 27,6% nêu trên thì mức độ lạm phát tiềm tàng còn 
cao hơn 52,4% nhiều. Con số này chưa xảy ra vào cuối năm 2007 
nghĩa là có trên 600 ngàn tỷ đồng (tương đương 52,4% GDP của 
năm 2007) đã được phát hành nhưng đang bị ghim giữ bởi một số 
cá nhân và tổ chức nào đó chưa đẩy cho lưu thông vào thị trường.

Tiền đồng đang ở đâu

Người dân Việt Nam không có thói quen giữ tiền đồng làm dự 
trữ an toàn, trong tình hình lạm phát tăng nhanh thì biện pháp 
này lại càng không được lựa chọn. Các doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh thì luôn trong tình trạng cần vốn, phải đi vay. Các 
ngân hàng thương mại không có lý do gì cầm giữ một lượng tiền 
đồng lớn mà không cho vay ra để phải gánh chịu lãi suất huy động 
trừ các khoản dự trữ bắt buộc. Khả năng duy nhất là một lượng 
lớn tiền đồng đang bị ghim giữ bởi các quỹ đầu cơ (hedge fund) 
buôn chứng khoán tại Việt Nam.

Kết quả cuối cùng như thế nào thì giờ đây ai cũng thấy, nhưng 
thật đáng tiếc là chính phủ vẫn không chịu nhìn thấy, vẫn tiếp tục 
bị thao túng bởi những kẻ cơ hội để ra những quyết sách tiếp tay 
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cho bầy thú điện tử. Tổng công ty SCIC dễ dàng tuôn ra 5 ngàn 
tỷ đồng để gọi là “cứu” chứng khoán nhưng thực tế là giúp cho 
những con thú điện tử bán ra những cổ phiếu sắp chết để mua 
vào những cổ phiếu có tiềm năng thực với giá rẻ mạt, chuẩn bị 
cho một sự thâu tóm.

Còn nhớ vào đầu năm 2007, khi mà chứng khoán đang trong 
giai đoạn bị làm giá bởi bầy thú để đầu cơ trục lợi, đã có ý kiến 
đề nghị SCIC nhanh chóng bán ra số lượng cổ phần của các công 
ty niêm yết mà tổng công ty này đang nắm giữ để giảm sốt cho 
thị trường, tăng lượng tiền dự trữ của chính phủ để dự phòng cho 
người dân đang bị cơn say ma lực. Là một cổ đông lớn nhất trên 
thị trường, nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của rất nhiều các công 
ty niêm yết có trị giá vốn hóa đến gần 50 ngàn tỷ đồng vào lúc cao 
điểm, SCIC hoàn toàn đủ sức làm đối trọng để chống những hành 
vi lũng đoạn thị trường, làm cho nó phát triển lành mạnh. Nhưng 
họ đã hoàn toàn bất động, trái hẳn với sự năng động xông vào 
“cứu” chứng khoán vừa rồi.

Giờ đây, khi mà hàng triệu người đã trở về với “cái máng lợn” 
thì những con thú điện tử sừng ngắn đã tích lũy được những 
khoản lời kếch xù, ít thì cũng bằng số vốn bỏ vào, nhiều phải đến 
một vốn bốn lời. Ngược lại, giá trị tài sản của SCIC đã bốc hơi 
đến vài chục ngàn tỷ đồng, thế nhưng họ vẫn đang tiếp tục “ôm” 
vào những cổ phiếu sắp chết. Hiện nay các chỉ số chứng khoán đã 
lùi về thấp hơn mức trước khi bầy thú tham gia vào thị trường, 
điều này đồng nghĩa với mấy trăm ngàn tỷ đồng không tự mất đi 
mà chỉ được dịch chuyển từ túi người dân và túi nhà nước vào 
túi bầy thú.
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Các quỹ đầu cơ này đang kiểm soát một lượng tiền đồng 
khoảng 500 ngàn tỷ và được giữ tại các ngân hàng nước ngoài ở 
Việt Nam trong khi mức dự trữ trong dân đang dần cạn kiệt. Và 
đây chỉ mới là khúc dạo đầu của một kế hoạch. Sau giai đoạn 
chứng khoán bị làm giá rồi rơi tự do, sẽ đến giai đoạn tiền đồng 
bị làm giá. Đồng tiền quốc gia của 86 triệu dân đã bắt đầu bị 
lũng đoạn.

Tiền đồng đi về đâu?

Để hỗ trợ cho đầu tư nước ngoài tăng vọt trong năm 2007, 
ngân hàng Nhà nước đã được lệnh phát hành thêm tiền đồng 
vượt mức an toàn để mua đô-la Mỹ. Lý thuyết này sẽ khả thi nếu 
như nền kinh tế trong nước hấp thụ được lượng vốn ngoại đưa 
vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh làm ra thêm của cải 
cho xã hội, dòng vốn được lưu thông thì ngân hàng Nhà nước dễ 
dàng hút tiền đồng về nhanh chóng để tránh lạm phát. Nhưng sẽ 
thật là mạo hiểm và vô trách nhiệm khi những nhà quản lý vĩ mô 
không nhìn ra và tiên liệu những tình huống ngược lại như thực 
tế đã diễn ra.

Áp dụng cách thức này trong lúc các điều kiện cần để tạo ra 
thời cơ tuyệt vời cho bầy thú điện tử đầu cơ đã hội tụ, chính là 
đưa đến điều kiện đủ cho một cuộc tấn công lũng đoạn có thể bắt 
đầu. Có nhiều chỉ trích rằng ngân hàng Nhà nước đã không tích 
cực hút tiền về nên làm lạm phát mạnh, nhưng cần hiểu là không 
thể thực hiện được điều đó khi mà chính ngân hàng Nhà nước 
đã tự đặt mình vào bẫy, để quyền điều tiết tiền đồng cho bầy thú 
kiểm soát.
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Luồng vốn đầu tư gián tiếp tập kích ồ ạt vào chứng khoán 
nhưng hầu như chẳng được đưa vào đầu tư thực sự, nó chạy lòng 
vòng từ người này qua người khác theo cái vòng xoáy hút – nhồi 
để cuối cùng quay trở lại túi của bầy thú với trị giá được nhân lên 
nhiều lần. Các doanh nghiệp niêm yết huy động vốn xong lại tiếp 
tục đổ vào chứng khoán, chẳng có bao nhiêu tiền từ nguồn này 
được đưa vào đầu tư mở rộng kinh doanh tạo thêm sản phẩm 
cho xã hội.

Rất nhiều các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết vô trách nhiệm 
còn tiếp tay cho bầy thú điện tử lừa cổ đông để cùng hưởng lợi. 
Một tỷ lệ nhỏ tiền văng khỏi vòng xoáy của bầy thú, vào túi những 
kẻ tiếp tay. Số vốn này cuối cùng được đầu cơ vào bất động sản 
hoặc được cất giữ an toàn tại ngân hàng nước ngoài. Còn luồng 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2007 chỉ thực hiện 
được một phần tư so với đăng ký do những rào cản hành chính, 
yếu kém hạ tầng và thiếu thốn nguồn nhân lực được đào tạo. 
Triển khai đầu tư chậm, dòng vốn lưu thông ì ạch thì tiền đâu mà 
ngân hàng Nhà nước hút vào.

An sinh của gần 86 triệu dân hiện nay đang phụ thuộc hoàn 
toàn vào sự rộng lượng của “những con sói”. Nếu vài trăm ngàn 
tỷ đồng đang bị ghim giữ được tung ra đổi thành đô-la Mỹ thì lạm 
phát sẽ đẩy người dân đến thảm họa. Lượng đô-la này nếu bị đảo 
chiều – chuyển ra khỏi Việt Nam – thì toàn bộ dự trữ ngoại hối 
của quốc gia sẽ bốc hơi trong tích tắc nhưng cũng chỉ là muối bỏ 
bể trước sự thâm hụt cán cân thanh toán và thương mại quốc tế 
trầm trọng. Một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất không thua gì vụ 
giá–lương–tiền hồi giữa thập niên 80 của thế kỷ trước sẽ nổ ra 
ngay sau đó. Tiền đồng – VND sẽ mất giá và rơi tự do.
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Ngay đầu năm 2008, rất nhiều các chuyên gia và tổ chức nước 
ngoài đệ trình lên chính phủ các giải pháp nâng giá tiền đồng so với 
đô-la Mỹ, thắt chặt tiền tệ, gia tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. 
Các giải pháp này lẽ ra đã phải được khuyến nghị để thực hiện từ 
giữa 2006 nhằm chống nguy cơ tấn công của bầy thú điện tử trước 
khi gia nhập WTO, giảm tăng trưởng ảo của nền kinh tế, kiểm 
soát lạm phát để kéo dần lãi suất ngân hàng xuống nhằm thúc đẩy 
đầu tư cho sản xuất kinh doanh thực thụ, nhờ đó nền kinh tế sẽ 
được tăng trưởng dần theo hướng có chất lượng bền vững.

Thật tiếc rằng các giải pháp vĩ mô trong 2006 – 2007 đi theo 
hướng hoàn toàn ngược lại, các nguy cơ không những không 
được tháo gỡ mà còn bị làm cho trầm trọng hơn. Chiến lược tăng 
trưởng nhờ thu hút đầu tư nước ngoài để gia tăng xuất khẩu đã 
ngăn cản việc nâng giá tiền đồng hợp lý nhằm gia tăng sức mua 
và nhu cầu nội địa – tức là gia tăng mức sống của người dân, một 
yếu tố quan trọng để tăng trưởng bền vững.

Việc duy trì tiền đồng yếu trong lúc đô-la Mỹ mất giá trung 
bình khoảng 20% so với các ngoại tệ khác trên thế giới chỉ tạo ra 
những sức hút ngắn hạn cho các nhà đầu tư nước ngoài khai thác 
lợi thế giá rẻ nhờ bảo hộ tỷ giá của nhà nước. Đầu tư trực tiếp 
nước ngoài tăng mạnh nhưng đa số là nhập khẩu nhanh những 
công nghệ lạc hậu vào Việt Nam rồi khai thác nhân công giá rẻ, 
nguyên liệu rẻ để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Các nhà đầu tư 
nước ngoài được hưởng lợi lớn, lợi kép nhờ tỷ giá. Những khoản 
lợi nhuận này được để bên ngoài Việt Nam bằng cách khai tăng 
giá nhập thiết bị và vật tư phục vụ xuất khẩu (thuế suất nhập 
khẩu bằng 0 hoặc rất thấp). Giá trị còn lại trong nước chỉ là tiền 
công và nguyên liệu rẻ mạt, đi kèm với môi trường bị hủy hoại do 
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công nghệ lạc hậu, và sự suy yếu sức cạnh tranh của doanh nghiệp 
trong nước.

Đã có những cảnh báo về các nguy cơ rối loạn kinh tế lẫn xă 
hội nếu luồng vốn ngoại không cân đối làm suy yếu nội lực trong 
nước. Nhưng sự tuyên truyền ầm vang không mệt mỏi của các 
phương tiện thông tin đại chúng ca ngợi sự tăng trưởng ngoạn 
mục của đầu tư nước ngoài, tô hồng viễn cảnh sáng sủa của nền 
kinh tế đã át hẳn những tiếng nói có trách nhiệm. Dân chúng 
tránh sao được sự ảo tưởng và rơi vào vòng xoáy ma lực. Nhiều đề 
xuất, khuyến nghị chính phủ cần xem xét lại chính sách thúc đẩy 
xuất khẩu kiểu này nhưng kết luận cuối cùng là càng phải tăng 
mạnh xuất khẩu để giảm nhập siêu.

Nhưng sự thật trớ trêu là càng xuất khẩu kiểu đó thì nhập siêu 
càng lớn. Lý do là sức mua của toàn dân sụt giảm nghiêm trọng 
do tỷ giá tiền đồng thấp hơn thực tế, mà nhu cầu thì ngày càng 
tăng lên. Trong khi đó lại hoàn toàn thiếu vắng các chính sách 
hỗ trợ cho việc đáp ứng các nhu cầu nội địa, biểu thuế suất nhập 
khẩu hàng ngàn mặt hàng (đặc biệt là nông sản) giảm xuống do 
gia nhập WTO. Lượng nhập khẩu tăng lên là đương nhiên để đáp 
ứng các nhu cầu trong nước. Giá nhập khẩu cũng phải tăng mạnh 
do 2 tác động kép của tỷ giá tiền đồng thấp và giá cả thế giới tăng.

Nhập siêu 2007 phi mã đến 12,5 tỷ đô-la Mỹ (hơn 2,5 lần mức 
2006) là vẫn còn may mắn. Nếu dầu thô thế giới không tăng giá 
để mang thêm về cho Việt Nam gần 2,5 tỷ đô-la Mỹ (40 ngàn 
tỷ đồng) từ xuất khẩu trong 2007 thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn 
nhiều. Thế nhưng người dân đã không được hưởng gì từ khoản 
thặng dư của tài nguyên quốc gia này sau khi chính phủ quyết 
định cắt bỏ 10 ngàn tỷ đồng bù giá xăng dầu trong nước. Sức mua 
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của người dân bị ép giảm sút nặng nề để tăng lợi thế cho đầu tư 
nước ngoài và xuất khẩu mà ở đó chỉ một nhóm nhỏ các nhà xuất 
khẩu, chủ yếu từ nước ngoài hưởng lợi.

Giờ đây khi mà tiền đồng đã mất giá thực sự do lạm phát tiền 
và nội lực trong nước suy kiệt thì các giải pháp nâng giá tiền đồng 
lại được thực hiện. Lại một cái bẫy. Quyền lợi lại thuộc về nước 
ngoài. Đầu tháng 3/2008 ngân hàng Nhà nước mới yêu cầu tăng 
dự trữ bắt buộc lên thêm 1% (tương đương khoảng 10 ngàn tỷ 
đồng) và phát hành tín phiếu bắt buộc trị giá 20,3 ngàn tỷ đồng; 
chỉ hút hơn 30 ngàn tỷ đồng mà đã làm cả hệ thống tài chính ngân 
hàng điêu đứng, náo loạn đua nâng lãi suất để động viên người 
dân chuyển đổi ngoại tệ thành tiền đồng gửi vào ngân hàng. Tiền 
đồng trở nên khan hiếm, đô-la Mỹ bị mất giá.

Người dân lại bị cuốn hút vào một cuộc chơi mới của bầy thú 
điện tử. Các quỹ đầu cơ này đang cần đổi tiền đồng sang đô-la 
Mỹ, một tỷ giá đô-la Mỹ thấp sẽ rất có lợi cho họ. Tiền đồng bị siết 
chặt, biên độ tỷ giá đô-la Mỹ được nới lỏng. Đô-la Mỹ rơi xuống 
gần 15,5 ngàn đồng/USD nhưng bán cũng không ai mua. Trong 
tuần thứ ba của tháng 3/2008 này bầy thú điện tử đã tung hơn 
30 ngàn tỷ đồng để mua vào khoảng 2 tỷ đô-la Mỹ. Ngay lập tức 
lạm phát gia tăng thêm 3%, đạt mức kỷ lục 9.2% trong chưa đầy 
3 tháng đầu năm 2008. Cùng lúc, các ngân hàng chuẩn bị giảm 
lãi suất huy động.

Cái vòng xoáy hút – nhồi, tăng lên – giảm xuống sẽ được lặp 
lại nhiều lần như chứng khoán, đến khi mà bầy thú đã nắm trong 
tay một lượng lớn đô-la Mỹ thì sức mua của tiền đồng sẽ rơi tự do 
không phanh. Chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng thêm cỡ 50% nữa, 
con số này chưa bao gồm những tác động của việc tăng giá đầu 
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vào và sự mất niềm tin của dân chúng. Yếu tố niềm tin này có 
thể dẫn đến sự sụp đổ không ai có thể lường hết được, nó sẽ vượt 
quá nhiều lần mọi tính toán kỹ thuật nếu như người dân nhận ra 
mình đã bị lừa.

Thâu tóm và thôn tính

Nhưng mục tiêu của bầy thú không chỉ đơn giản như vậy. Bây 
giờ có lẽ chính phủ đã nhận ra được những nguy cơ của lạm phát 
sẽ tác động khủng khiếp thế nào đến sự bất ổn xã hội. Nếu không 
muốn cuộc khủng hoảng này bùng nổ ngay trong năm 2008, 
chính phủ phải thương lượng mua lại khoản tiền đồng khổng lồ 
của bầy thú. Quá trình thâu tóm đang bắt đầu.

Nhưng tiền đâu để mua khi mà dự trữ ngoại hối của quốc gia 
quá yếu ớt. Ngay cả có huy động được mọi nguồn lực để có đủ số 
tiền này thì bầy thú sẽ nói họ không cần đô-la Mỹ vì họ có thể mua 
nó dễ dàng từ thị trường. Họ muốn quyền kiểm soát các doanh 
nghiệp Việt Nam, nhất là những tập đoàn được hưởng đặc quyền 
và đầy lợi thế của nhà nước. Các doanh nghiệp này đã được bảo 
hộ chặt chẽ trong các điều khoản gia nhập WTO để không chịu 
sức ép cạnh tranh lớn khi hội nhập. Nhưng giờ đây chúng sẽ được 
trao quyền kiểm soát chi phối bằng sở hữu đa số thông qua các 
hiệp định song phương đang được đàm phán vội vã.

Dân chúng đừng vội mừng vì hy vọng vào sự tốt lên của 
các doanh nghiệp này sau khi có bàn tay của nước ngoài. Kinh 
nghiệm trên thế giới cho thấy trong một đất nước mà thiếu vắng 
các chiến lược để tạo ra lợi thế quốc gia trong một hệ thống toàn 
cầu hóa, và nguồn nhân lực thì thiếu kỹ năng được đào tạo đúng 
mức, cộng với tham nhũng chi phối các chính sách nhà nước thì 
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bầy thú điện tử sẽ chỉ dùng các doanh nghiệp khổng lồ trong nước 
được bảo hộ để khai thác thị trường nội địa, buộc người dân phải 
trả giá cao để có siêu lợi nhuận. Hiệp hội các nhà sản xuất ô-tô 
(VAMA) vừa vận động nâng thuế nhập khẩu xe hơi để “chống 
nhập siêu” là một minh chứng cụ thể cho việc đó.

Áp lực đang được gia tăng lên rất mạnh để các điều khoản 
đảm bảo cho việc thâu tóm dễ dàng đạt được. Bầy thú đang nhả 
tiếp tiền đồng ra đổi lấy đô-la Mỹ khiến nó lên giá, lạm phát tiếp 
tục tăng vọt. Trong tình hình này có lẽ những điều kiện cần để 
thâu tóm sẽ phải hoàn tất trong vòng trên dưới 2 tháng nữa. Từ 
nay đến đó chứng khoán sẽ tiếp tục hoành hành để gây rối và gia 
tăng áp lực đàm phán. Đến khi mọi việc được ký kết thì tới lượt 
bất động sản sẽ được thổi bùng lên, giá trị thật giá trị ảo sẽ lại 
điên loạn lên một lần nữa – một cuộc chơi mới theo bài cũ. Nó sẽ 
tạo ra bất ổn đến cuối năm, không chỉ để trục lợi mà còn nhằm 
lũng đoạn dễ dàng các chính sách vĩ mô để phục vụ cho những kế 
hoạch tiếp theo.

Nhà nước nếu không cẩn thận thì sẽ bị những kẻ cơ hội tiếp 
tục thao túng để bơm ra lượng tiền đồng khổng lồ đã thu hồi về 
nhờ bán rẻ tài sản toàn dân. Trong lúc rối ren, thật giả lẫn lộn thì 
không khó gì để viện ra những lý do nghe xuôi tai để làm được 
việc ấy. Lúc đó sẽ không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Đó chính 
là sự kết thúc.

Nhưng đấy cũng là khởi đầu của sự thôn tính.

Cộng sinh trong toàn cầu

Đất nước ta đang thực sự rất nguy kịch, tiến thoái lưỡng nan 
mà chỉ có sức mạnh của toàn dân mới có thể giúp vượt qua được. 
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Người dân cần được chia sẻ những thông tin thật để lường trước 
những khó khăn xấu nhất. Người dân cần được tạo niềm tin từ sự 
chân thật để cùng nhà nước tìm ra những biện pháp thoát hiểm. 
Từ trước đến nay dân chúng bị cuốn hút vào những cuộc chơi mà 
mình không những không có được thông tin đầy đủ mà còn bị 
làm sai lệch.

Trong khi đó bầy thú thì không thiếu bất kỳ thông tin gì nhờ 
lấy được từ các định chế tài chính quốc tế như ngân hàng Thế 
giới (WB), quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Chính phủ phải cung cấp 
định kỳ cho họ. Thông tin quốc gia là một loại tài nguyên quốc gia 
quan trọng hàng đầu, nó càng quan trọng hơn trong thời đại ngày 
nay. Sự thất bại thuộc phía người dân là tất yếu.

Kinh tế học không phải là môn khoa học tự nhiên như toán 
học, vật lý. Nó là một khoa học dựa vào hành vi con người và 
hướng đến con người dù rằng nó dùng các công cụ toán học để 
mô phỏng và phân tích. Các tính toán lý thuyết kinh tế sẽ không 
có giá trị gì nếu không gắn nó với việc hiểu ứng xử và động lực 
của con người.

Không thể điều hành vĩ mô một nền kinh tế thị trường thành 
công bằng bàn tay hữu hình của chính phủ, vì kinh tế thị trường 
vốn được vận hành theo qui luật của bàn tay vô hình – cách mà 
các nhà kinh tế học gọi tên một cơ chế thúc đẩy sự vận động kinh 
tế thông qua việc tác động vào động lực con người. Thật tiếc là 
các thế lực bên ngoài đã áp dụng cách này thật nhuần nhuyễn ở 
Việt Nam.

Cái giá của một nền kinh tế trọng ngoại như nước ta sẽ còn 
những tác hại rất lâu dài. Sẽ không có một thần dược ngoại nào 
có thể chữa ngay khỏi bệnh. Chỉ có niềm tin của dân, sức mạnh 
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tập hợp của toàn dân trong lẫn ngoài nước mới có thể tạo ra một 
nội lực đủ sức đề kháng với sự tấn công tiêu cực của ngoại lực, rồi 
tiến tới trung hòa cộng sinh với nó. Lúc đó đất nước mới có thể 
phát triển vững bền.

Chỉ khi nào nền kinh tế đất nước hội nhập một cách cộng sinh 
với hệ thống toàn cầu hóa thì lúc đó mới có thể tránh khỏi những 
cuộc tấn công như vậy. Người ta không thể đánh vào chính mình. 
Thật buồn là chúng ta đã tự làm như thế. Hội nhập mà không tạo 
ra những lợi thế tương hỗ, ràng buộc trong một guồng vận hành 
khốc liệt của toàn cầu hóa thì không khác gì tự biến mình thành 
một cái hố hứng rác thải của cái cỗ máy ấy mà thôi.

Nên nhớ rằng cuộc khủng hoảng đang xảy ra nhanh chóng vì 
đã có một sự phá vỡ cái thế cân bằng ảo. Đất nước không được xây 
dựng để cộng sinh trong hệ thống toàn cầu hóa, nhưng lại hình 
thành sự cộng sinh giữa những kẻ tham nhũng, cơ hội trong chính 
quyền với bầy thú điện tử để chi phối các hoạt động xuyên suốt 
của đất nước mà nhiều người lầm tưởng là sự ổn định. Nhưng giờ 
đây bầy thú không thể bỏ qua thời cơ tuyệt vời để có nhiều quyền 
lợi hơn và đứng lên trên cái hệ thống cộng sinh đó. Sự cân bằng bị 
phá vỡ vì thế.”





Nền kinh tế phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài
 - Nhập siêu và lạm phát ngày càng tăng 
- Khủng hoảng kinh tế là không thể tránh khỏi

Nền kinh tế của đất nước đang phụ thuộc vào đầu tư nước 
ngoài, tỷ trọng của đầu tư nước ngoài đang chiếm quá cao trong 
tỷ trọng của nền kinh tế. Khi không đầu tư vào phát triển các 
doanh nghiệp nội địa để đáp cầu tiêu dùng trong nước thì tình 
trạng nhập siêu là không thể tránh khỏi và ngày càng gia tăng. 
Chúng ta vui mừng vì đồng đô-la được rót vào Việt Nam qua 
con đường đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI – Foreign Direct 
Investment). Nhưng những đồng đô-la này tác động như thế 
nào đến nền kinh tế nói riêng và các khía cạnh chính trị, xã hội 
nói chung? Câu hỏi đó đã được trả lời phần nào trong bài viết 
“Đô-la ngoại sẽ đi tới đâu” đăng tải vào tháng 8/2008. Trong bài 
viết này, sử dụng các số liệu cụ thể về tỷ trọng của GDP (Gross 
Domestic Product – Tổng Sản Phẩm Nội Địa) theo các thành 
phần kinh tế và tỷ trọng đầu tư từ các nguồn khác nhau, Trần 
Huỳnh Duy Thức đã cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang ngày 
càng lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài một cách thụ động.
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Bài viết cũng chỉ ra nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát 
ngày càng cao của kinh tế Việt Nam là tình trạng nhập siêu do 
hàng hóa trong nước không đáp ứng được nhu cầu nội địa. 
Trần Huỳnh Duy Thức cực lực phản đối chính sách kiềm chế 
lạm phát bằng cách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất ngân hàng 
để giảm lượng tiền đang lưu hành của chính phủ. Biện pháp 
này ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp trong nước, gây 
ra sự phá sản của các doanh nghiệp, dẫn đến thất nghiệp của 
người dân cùng hàng loạt các hậu quả tai hại khác mà chính 
phủ không thể kiểm soát được.

Bên cạnh việc làm sáng tỏ những lỗ hổng trong nền kinh 
tế, nguyên nhân lạm phát và nhập siêu, Trần Huỳnh Duy Thức 
còn đề nghị rất nhiều biện pháp khắc phục, chỉnh đốn trước 
khi quá muộn, khi mà sự khủng hoảng kinh tế đang tới rất gần. 
Thế nhưng những người lãnh đạo đất nước đã không lắng nghe 
những đề nghị này. Để rồi khủng hoảng kinh tế đã diễn ra đúng 
như dự báo, ngày càng lún sâu và chưa thấy điểm dừng.

Toàn bài viết “ĐÔ-LA NGOẠI SẼ ĐI TỚI ĐÂU” (tháng 
8/2008):

Cuối tháng 6-2008 báo chí đồng loạt đưa tin Việt Nam thu 
hút hơn 31,6 tỷ đô-la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 
Đến giữa tháng 7 con số này được dự báo là sẽ vượt qua mức 40 
tỷ vào cuối năm 2008. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tuần sau đó số liệu 
chính thức được công bố đã làm ai cũng phải kinh ngạc: hơn 45 
tỷ đô-la Mỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam được cấp 
phép trong 7 tháng đầu năm 2008. Cơn sốt tỷ giá USD/VND tạm 
lắng dịu từ cuối tháng sáu vừa rồi là nhờ một phần tác động rất 
lớn của những con số FDI này. Nhà nước thì hồ hởi với những 
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thành quả tột bậc, người dân thì hy vọng điều đó sẽ cải thiện đáng 
kể tình hình u ám đầy bất ổn từ cuối năm 2007 đến giờ.

Tuy nhiên, nếu phân tích một cách có trách nhiệm các con số 
này thì người ta sẽ phải thực sự lo lắng vì những hệ quả rất đáng 
lo ngại của nó.

Hãy tạm bỏ qua những khả năng xấu nhất – dùng kinh tế 
bẫy chính trị – tức là đăng ký thật nhiều để được cấp phép nhưng 
sẽ thực hiện giải ngân vốn rất ít để đặt Việt Nam vào tình trạng 
sụp đổ do vỡ nợ. Hãy giả định một tình huống lạc quan nhất mà 
chính phủ đang trông đợi: nguồn vốn FDI sẽ được thực hiện giải 
ngân nhanh chóng và ồ ạt trong vòng 3 năm 2008-2010. Theo dự 
báo mới nhất chưa được công bố rộng rãi của cục Đầu tư nước 
ngoài, tổng số vốn FDI đăng ký trong năm nay sẽ đạt không dưới 
50 tỷ đô-la Mỹ. Số vốn FDI đã được cấp phép trước cuối năm 
2007 nhưng chưa thực hiện vẫn còn thời hạn khoảng 40 tỷ nữa, 
đưa tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lên hơn 90 tỷ đô-
la Mỹ đang và sẽ rót vào Việt Nam. Để đạt được con số ấn tượng 
này, chính phủ đã phải ưu đãi “giành” cho các nhà đầu tư nước 
ngoài những lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn, từ thuế đến đất đai, 
từ quyền kinh doanh đặc biệt đến cả những bảo hộ ngầm. Ngược 
lại, những con thú sừng dài này phải cam kết thực hiện giải ngân 
nhanh chóng theo tiến độ mà chính phủ mong muốn (2008: 10 tỷ 
USD, 2009: 15 tỷ USD, 2010: 20 tỷ USD).

Những đồng đô-la ngoại này sẽ làm chuyển biến và tác động 
như thế nào đến các khía cạnh kinh tế, xã hội và chính trị của đất 
nước là điều đòi hỏi sự quan tâm của không chỉ nhà nước mà cả 
đông đảo các thành phần xã hội.
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Tỷ trọng của nền kinh tế

Dù được mọi ưu đãi và tập trung hỗ trợ của nhà nước nhưng 
sau 20 năm kể từ lúc có luật đầu tư nước ngoài 1988, thành phần 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chỉ mới chiếm tỷ trọng hơn 
17% tổng sản phẩm trong nước (GDP) vào cuối năm 2007 như số 
liệu của tổng cục Thống kê công bố:

Trong khi đó, thành phần kinh tế tư nhân (ngoài nhà nước) chỉ 
mới được công nhận chính thức từ đầu năm 1991 bởi luật doanh 
nghiệp tư nhân 1990, và chỉ thực sự có được một môi trường pháp 
lý tương đối tốt từ đầu năm 2000 bởi luật doanh nghiệp 1999. 
Thành phần này không nhận đầu tư gì từ ngân sách hay hưởng 
những đặc quyền kinh doanh và bảo hộ đặc biệt từ nhà nước, 
cũng là thành phần bị nhũng nhiễu nhiều nhất bởi tệ quan liêu 
hành chính và tham nhũng nhưng đã vươn lên dẫn đầu tỷ trọng 
GDP từ đầu thập niên 1990. Đến cuối năm 2007 khu vực kinh 
tế tư nhân đóng góp đến hơn 46% tổng sản phẩm trong nước 
(GDP), bỏ xa 36,8% của khu vực kinh tế nhà nước vốn chiếm gần 
trọn ngân sách đầu tư quốc gia và hơn 70% lượng vốn cho vay 
của các ngân hàng huy động được từ người dân, cùng với 100% 
vốn vay của nước ngoài do chính phủ bảo lãnh. Tổng cộng trong 3 
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năm từ 2005 đến 2007, khu vực kinh tế nhà nước đầu tư đến hơn 
546 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 45% tổng giá trị đầu tư phát triển 
toàn xã hội:

Tuy nhiên, cấu trúc tỷ trọng này sẽ thay đổi đột biến từ năm 
nay khi dòng đô-la ngoại rót vào ồ ạt để đầu tư phát triển cho 
khu vực kinh tế nước ngoài tại Việt Nam. Trong cùng lúc đó thì 
khu vực kinh tế tư nhân bị chính sách thắt chặt tiền tệ - nâng lãi 
suất để chống lạm phát - trói cứng, vốn để duy trì mức cũ còn khó 
nói gì đến đầu tư mở rộng. Khu vực kinh tế nhà nước thì phải 
cắt giảm đầu tư công, nhưng dù sao nguồn vốn đầu tư cho nó 
vẫn khá dồi dào. Theo tài liệu “Khung hướng dẫn xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009” của bộ Kế hoạch Đầu 
tư gửi các bộ ngành, địa phương vào cuối tháng 6-2008 vừa rồi 
thì tổng giá trị đầu tư công trong năm 2008 dự kiến đạt 238 ngàn 
tỷ đồng7 (tăng 19% so với 200 ngàn tỷ năm 2007), năm 2009 sẽ 

7.  Bao gồm: vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước khoảng 102 nghìn tỷ đồng, 
vốn trái phiếu Chính phủ đạt 25 nghìn tỷ đồng, vốn tín dụng đầu tư phát triển 
của nhà nước đạt 40 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước 
đạt 71 nghìn tỷ đồng.
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đạt 295 ngàn tỷ đồng8; đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân (ngoài 
quốc doanh) được dự báo đạt mức 190 ngàn và 235 ngàn tỷ đồng 
tương ứng cho 2008 và 2009, đây quả thật là một con số quá lạc 
quan so với 187 nghìn tỷ đồng trong năm 2007. Tiếp tục lạc quan 
để đưa ra số dự báo trị giá đầu tư phát triển trong năm 2010 của 
2 khu vực kinh tế trong nước này sẽ tăng 20% so với số dự kiến 
của 20099.

Những giả định lạc quan

Tỷ trọng đầu tư này sẽ dịch chuyển tỷ trọng GDP theo thành 
phần kinh tế như thế nào? Để có đủ thông số để tính toán, chúng 
ta lại giả định những con số lạc quan nhất trong tình hình hiện 
nay: chỉ số giá tiêu dùng CPI trung bình 2008 tăng 25% so với 
2007, 2009 tăng 15% so với 2008, 2010 tăng 9% so với 2009; chính 
phủ sẽ kiềm được tỷ giá VND/USD ở mức bình quân là 16.700 
cho cả năm 2008, 17.200 cho 2009 và 17.700 cho 2010. Dùng chỉ 
số hiệu quả sử dụng vốn ICOR10 (bằng mức thay đổi tổng giá trị 
đầu tư chia cho mức thay đổi tổng giá trị sản lượng GDP được qui 

8.  Bao gồm: nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 125 nghìn tỷ 
đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 35 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng 
đầu tư phát triển của nhà nước khoảng 50 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn từ khu 
vực doanh nghiệp nhà nước khoảng 85 nghìn tỷ đồng.

9.  Tài liệu “Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 
2009” của bộ KHĐT không đưa ra số dự báo cho năm 2010.

10.  Incremental Capital Output Ratio. Do đặc điểm về độ trễ trong hiệu quả 
đầu tư nên các chỉ số này được thống kê một giai đoạn dài 3 năm (2005-2007) 
và dùng chúng để tính mức tăng trưởng dựa trên mức đầu tư cho giai đoạn 3 
năm kế tiếp (2008-2010), xem như 3 thành phần kinh tế sẽ giữ nguyên hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư cho tăng trưởng. Tình hình thực tế hiện nay thì chỉ có 
thành phần kinh tế có vốn nước ngoài là có khả năng gia tăng hiệu quả này.
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về giá so sánh với 1994 theo chuẩn của tổng cục Thống Kê) cho 
từng thành phần kinh tế, có thể tính ra kết quả:

Tỷ trọng GDP của thành phần kinh tế nước ngoài bứt phá từ 
17% trong năm 2007 lên 30% trong 2008; đến 2009 thì vươn lên 
dẫn đầu với 35%, nhỉnh hơn thành phần kinh tế tư nhân trong 
nước một chút. Nhưng nó sẽ khống chế hoàn toàn với tỷ trọng 
37.5% GDP, bỏ xa hai thành phần kinh tế trong nước vào năm 
2010. Một đất nước mà ngoại lực kiểm soát đến 30% nền kinh tế 
thì chủ quyền của người dân nước đó sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. 

Ở Việt Nam ta, khi mới đạt tỷ trọng có 15% - 17% GDP mà 
thành phần kinh tế nước ngoài đã tạo sức ảnh hưởng rất lớn, chi 
phối thao túng đến hầu hết các chính sách vĩ mô thì sức mạnh của 
lực lượng này sẽ đến mức nào một khi nó chiếm tỷ trọng khống 
chế của cả nền kinh tế. Tỷ trọng này sẽ còn lớn hơn nhiều nếu tính 
cả tác động của nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Chưa có 
số liệu thống kê nào cho biết hiện nay có bao nhiêu phần trăm tỷ 
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lệ vốn của các doanh nghiệp trong nước (cả quốc doanh và ngoài 
quốc doanh) được sở hữu bởi các tổ chức nước ngoài. Nhưng 
với nguồn vốn khổng lồ tích lũy được sau chiến dịch đầu cơ vào 
thị trường chứng khoán Việt Nam quá thành công của bầy thú 
sừng ngắn vừa rồi, cộng với việc chính phủ vừa cho phép chuyển 
nhượng các dự án đầu tư bất động sản cho nước ngoài, và hiệp 
định đầu tư song phương Việt-Mỹ sắp ký kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ 
và đảm bảo cho hoạt động này, chưa kể tình trạng thiếu vốn do lãi 
suất cao buộc các doanh nghiệp tư nhân phải tìm kiếm các nguồn 
vốn đầu tư gián tiếp này thì không ai có thể nghĩ cái tỷ lệ này sẽ 
dưới 25% trong một hai năm tới.

Đầu tư trực tiếp sẽ kiểm soát 37,5% GDP, đầu tư gián tiếp sẽ 
kiểm soát 25% của 62,5% còn lại, tương đương với 15,6% GDP. 
Tổng cộng thành phần kinh tế nước ngoài sẽ chiếm trên 53% của 
cả nền kinh tế. Thật khó mà không choáng váng khi nghĩ đến một 
con số như vậy. Nên nhớ rằng các con số này được tính toán dựa 
trên những giả định lạc quan nhất, chưa tính đến các tác động 
tự nhiên và cả những tác động bằng sức mạnh có chủ đích của 
các thực thể tham gia vào quá trình kinh tế làm biến đổi nhanh 
chóng các yếu tố kinh tế. Xem xét các tác động này theo đúng quy 
luật vận hành thì sẽ thấy rằng những mong muốn lạc quan này 
là không có cơ sở.

Lạm phát và nhập siêu

Báo chí trong nước đang lạc quan về những dấu hiệu giảm 
dần của tốc độ lạm phát và nhập siêu trong tháng Sáu và tháng 
Bảy vừa qua. Điều này chẳng khác gì việc chườm đá cho con bệnh 
đang bị sốt. Nguồn gốc căn bản của lạm phát và nhập siêu chưa 
bao giờ được thừa nhận để áp dụng những giải pháp đúng phù 
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hợp. Thay vào đó là những mệnh lệnh hành chính áp đặt chủ 
quan lên quá trình vận hành nhằm kiềm nén, che dấu những 
triệu chứng biểu hiện ra ngoài của căn bệnh đang ngày một trầm 
trọng hơn. 

Nhập siêu là một nguyên nhân quan trọng gây ra lạm phát. 
Trước hết nó tác động làm giảm giá trị đồng nội tệ so với ngoại 
tệ, sự suy giảm này sẽ làm gia tăng chi phí nhập khẩu. Nếu nhu 
cầu nhập khẩu phải giữ nguyên khối lượng để đáp ứng nhu cầu 
nội địa thì giá cả trong nước sẽ tăng vọt và tiếp tục làm tăng cao 
mức nhập siêu. Cái vòng xoáy lẩn quẩn ấy chỉ chấm dứt khi nào 
nhu cầu tiêu dùng nội địa bị cắt giảm đáng kể. Trong tình hình 
hiện nay của Việt Nam, sự cắt giảm nhu cầu này sẽ dẫn đến suy 
thoái và khủng hoảng, nhấn chìm cả nền kinh tế và gây rối loạn 
xã hội. Với trên 99% dân số thuộc thành phần nghèo, bình dân và 
trung lưu thì mức chi tiêu hiện nay của họ đa phần là cầu tự định 
(thuật ngữ kinh tế học để chỉ mức cầu căn bản tối thiểu mà người 
ta muốn sử dụng ngay cả khi không có thu nhập). Đang cố gắng 
thoát nghèo như Việt Nam ta thì mức cầu như vậy là chính đáng 
và cần được thúc đẩy. Nếu nó bị kéo thấp xuống thì trung lưu sẽ 
trở thành bình dân, bình dân trở thành nghèo, nghèo trở thành 
đói. Thành quả tăng trưởng của nhiều năm có thể bị xóa sạch.

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội năm 2009 của bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết:“Tổng mức bán 
lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội cả năm 2008 dự kiến đạt khoảng 
925 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 27,4% so với năm 2007”. Con số 
tăng trưởng 27,4% này tương đương với mức lạm phát, có nghĩa 
rằng người dân phải trả một cái giá cao hơn 27,4% cho cùng một 
khối lượng hàng hóa và dịch vụ sử dụng trong năm 2007. Như 
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vậy mức tiêu dùng nội địa không tăng trong khi mỗi năm dân số 
tăng thêm cỡ một triệu người, tính trên đầu người là giảm sút. Xu 
thế này tiếp tục thêm một năm nữa thì những rối loạn xã hội sẽ 
xảy ra. 

Một quốc gia xây dựng chiến lược tăng trưởng kinh tế dựa 
vào xuất khẩu mà không đạt được tình trạng xuất siêu ở mức 
cao để tạo dự trữ lớn và thặng dư đủ cho tiêu dùng nội địa thì sẽ 
rước vào mình những nguy cơ chờ sẵn. Chúng sẽ bùng phát khi 
thị trường các nước nhập khẩu bị sụt giảm và thị trường toàn cầu 
bị biến động. Dựa vào xuất khẩu mà lại nhập siêu là “cái chết 
được báo trước”. Việt Nam theo đuổi chiến lược này nhiều năm 
qua nhưng chưa bao giờ có được xuất siêu, thay vào đó nhập 
siêu liên tục, năm sau cao hơn năm trước. Các chính sách vĩ mô 
hướng ngoại của Việt Nam đã không mang lại đến quả mong 
muốn. Đầu tư nước ngoài và xuất khẩu được chú trọng thúc đẩy 
nhưng lại tạo ra giá trị gia tăng quá thấp nên phần thu nhập còn 
ở lại trong nước không đủ bù đắp cho nhu cầu tiêu dùng nội địa 
ngày một tăng.

Trong khi đó chiến lược khuyến khích sản xuất thay thế hàng 
nhập khẩu lại được thực hiện bằng việc bảo hộ bởi các rào cản 
hành chính là thuế và giấy phép. Sự bảo hộ này lại chỉ dành cho 
thành phần kinh tế nhà nước và nước ngoài. Các doanh nghiệp 
được bảo hộ lại khai thác lợi thế đó để bán giá cao cho người tiêu 
dùng trong nước. Nhà nước giảm nguồn thu thuế, người dân bị 
giảm sức mua, tất cả lợi ích này chạy hết vào túi các doanh nghiệp 
được bảo hộ và các quan chức làm nhiệm vụ bảo hộ. Điều trớ 
trêu là lợi ích càng cao thì khả năng cạnh tranh của chúng càng 
thấp. Sau khi gia nhập WTO thì các rào cản hành chính dần bị 
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gỡ bỏ, thuế suất nhập khẩu giảm dần nên hàng nhập khẩu giá rẻ 
và chất lượng tốt hơn trở thành lựa chọn chính đáng của người 
dân. Các doanh nghiệp được bảo hộ giờ đây không còn sức chống 
đỡ, nhiều doanh nghiệp nhà nước thì không biết làm gì ngoài việc 
kinh doanh trái ngành nghề như đầu tư vào chứng khoán, tài 
chính và bất động sản; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì đóng 
cửa sản suất xoay sang kinh doanh hàng nhập khẩu. Nhập siêu 
tăng vọt là tất yếu.

Cầu tiêu dùng nội địa

Một phần nhu cầu tiêu dùng nội địa trước giờ được đáp ứng 
tốt bởi các nhà sản xuất khu vực tư nhân. Nhưng nguồn cung này 
đang bị sụt giảm và đe dọa nghiêm trọng bởi lãi suất cho vay quá 
cao hiện nay. Lực lượng sản xuất này đang chịu đựng để duy trì 
hoạt động, đầu tư phát triển để tăng thêm sản lượng là chuyện 
không thể. Trong khi đó, nếu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ồ ạt đổ vào Việt Nam trong thời gian tới đây thì sẽ làm tăng 
mạnh mức cầu đầu tư trong nước. Đầu tư này chưa thể tạo ngay 
ra sản phẩm trong vòng 1-2 năm nên sẽ gia tăng sự thiếu hụt 
nguồn cung hàng hóa và dịch vụ. Điều đó sẽ tạo áp lực lên nhu 
cầu tiêu dùng nội địa làm nó càng tăng giá. Sự khan hiếm hàng 
hóa tất yếu xảy ra. Để hoàn tất việc đầu tư nhanh chóng, các nhà 
đầu tư nước ngoài sẽ tăng cường nhập khẩu. Với nguồn đô-la 
ngoại sẵn có cộng với chính sách miễn giảm thuế để thu hút FDI 
thì việc nhập khẩu này trở nên quá dễ dàng và thuận lợi. Nhập 
siêu lại tăng, bắt đầu cho một vòng xoáy lẩn quẩn mới. Vốn đầu 
tư vừa rót vào lại chảy ra ngay lập tức. Người dân chưa kịp hưởng 
thành quả của đầu tư thì đã bị lạm phát và khan hiếm hàng hóa 
hoành hành ngay lập tức. 
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Như vậy có thể thấy nguyên nhân gốc của vấn đề lạm phát và 
nhập siêu là do nhu cầu tiêu dùng nội địa đã không được chú trọng 
để có giải pháp đáp ứng hiệu quả. Chính phủ đang giải quyết vấn 
đề này bằng lệnh kiềm chế giá một số mặt hàng thiết yếu. Nhưng 
đây lại chính là nguyên nhân làm gia tăng thêm lạm phát và thiếu 
hụt nguồn cung. Nhìn thẳng vào sự thật sẽ thấy người dân không 
được hưởng mức giá đó. Các mức giá đó chỉ tồn tại trên sổ sách và 
được dùng để thống kê chỉ số giá tiêu dùng CPI. Nhưng nó lại để 
ngỏ một cơ hội tuyệt vời cho tham nhũng. Bình thường không ai 
dễ dàng gì làm cái việc bán rất rẻ sản phẩm của mình dưới giá thị 
trường để nhận những khoản đút lót lớn của các đại lý phân phối, 
tuy nhiên khi có mệnh lệnh hành chính là phải kiềm giá để hỗ trợ 
chống lạm phát thì việc này trở nên rất hợp pháp. 

Đại lý phân phối các mặt hàng này muốn mua được hàng buộc 
phải chi một khoản tiền hối lộ lên đến 80% phần chênh lệch giữa 
giá thị trường và giá kiềm chế. Và đây mới chính là căn nguyên 
của nạn đầu cơ trục lợi mà các quan chức chính phủ lớn tiếng phê 
phán, đổ lỗi cho người dân và doanh nghiệp. Những nhà sản xuất 
đàng hoàng không thể lươn lẹo như vậy, cũng không thể phạm 
pháp mà bán cao hơn giá chính phủ yêu cầu, theo giá này thì sẽ 
chịu lỗ lớn mà người tiêu dùng cuối cũng chẳng đuợc hưởng gì. 
Họ chỉ còn cách dừng sản xuất làm cho sản lượng cung ứng cho 
toàn xã hội càng sụt giảm trong lúc nhu cầu thì không giảm. Giá 
cả vì thế càng leo thang. Những nguyên vật liệu đã nhập khẩu để 
sản xuất lại được xuất ngược trở ra. Nhập siêu vì thế mà giảm 
chút ít. Triệu chứng chườm đá ấy lại được tuyên truyền lạc quan. 
Hiện tượng một số ngân hàng hạ lãi suất cho vay hiện nay là sự áp 
dụng bài vở này của những quan chức tham nhũng lọc lõi. 
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Lựa chọn chống lạm phát

Chúng ta đang ở trong tình trạng bệnh rất nặng. Nếu các triệu 
chứng phát bệnh trầm trọng bị che dấu thì đến khi nó bùng phát 
sẽ không còn cách nào chữa trị. Nguy hại hơn nữa là nó làm cho 
định bệnh sai dẫn đến chọn sai phương thuốc. Nếu không mau 
chóng chấm dứt chính sách lãi suất cao để chống lạm phát thì nền 
kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ ngay vào năm sau. 

Có 2 phương thức để chống việc tăng giá do lạm phát tiền. Thứ 
nhất là thắt chặt tiền tệ để giảm lượng tiền đang lưu hành bằng 
cách tăng lãi suất đi kèm với cắt giảm chi tiêu. Thứ hai là gia tăng 
sản lượng nhưng không tăng thêm lượng tiền lưu hành. Cách thứ 
nhất làm giảm sản lượng dẫn đến thiếu hụt nguồn cung, hậu quả 
của nó đối với nền kinh tế Việt Nam như vừa phân tích ở trên. 
Cách thứ hai là lựa chọn tối ưu cho tình hình của chúng ta hiện 
nay. Tuy nhiên những thầy thuốc ngoại danh giá đã đồng loạt 
khuyến nghị, thậm chí tạo sức ép lên chính phủ để phương thức 
thứ nhất phải được thực hiện.

Nền kinh tế Việt Nam lâu nay tăng trưởng dựa chủ yếu vào sự 
gia tăng nguồn vốn chứ không phải nâng cao năng suất và giá trị 
sáng tạo. Điều này chưa bao giờ được chú trọng cải thiện mà còn 
bị làm xấu hơn do hiệu quả đầu tư ngày càng thấp của khu vực 
kinh tế nhà nước. Hiệu quả sử dụng vốn chưa được cải thiện mà 
thắt chặt tiền tệ, nâng cao lãi suất, cắt giảm chi tiêu thì chẳng khác 
gì hút máu khỏi cơ thể và khai tử các doanh nghiệp trong nước. 
Nó đồng thời tạo ra một khoảng trống tuyệt vời cho các doanh 
nghiệp nước ngoài vốn chẳng bị ảnh hưởng gì bởi chính sách thắt 
chặt tiền tệ lấp vào thay thế. Đây chính là nguyên nhân sâu xa 
của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 
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tăng vọt gần đây. Các nhà doanh nghiệp nước ngoài thừa biết 
và có thể dự báo chính xác được thời điểm xảy ra những khoảng 
trống như vậy. Và do đó, lúc nào thì sẽ thực hiện giải ngân nguồn 
vốn đã đăng ký để hưởng ưu đãi là những kế hoạch đầy mưu tính 
để đạt được hiệu quả tối ưu.

Hãy xem xét lý thuyết của phương thức thứ nhất – thắt chặt 
tiền tệ để hút tiền về bằng lãi suất cao. Nguyên lý hoạt động: đầu 
tiên sản lượng sẽ giảm do các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất vì 
thiếu vốn, dẫn đến sa thải làm tăng mức thất nghiệp; cung lao 
động gia tăng nên sẽ làm thay đổi kỳ vọng của người lao động về 
mức lương doanh nghiệp phải trả; điều này làm giảm thu nhập 
cá nhân dẫn đến giảm nhu cầu chi tiêu và giữ tiền; và do đó sẽ 
làm cho mức cầu hàng hóa và tiền giảm xuống nên cung tiền 
cũng giảm. Lạm phát nhờ vậy mà hạ nhiệt. Khi lạm phát giảm 
thì có thể điều chỉnh hạ lãi suất, từ đó sẽ tăng ngồn vốn đầu tư 
cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất làm giảm thất nghiệp 
và tăng nguồn cung hàng hóa. Liệu đây có phải là những gì mà 
người dân chúng ta sẽ kỳ vọng và chấp nhận? Những nghiên cứu 
thực chứng gần đây của các nhà kinh tế học tại nhiều nước áp 
dụng phương thức này đã chứng minh rằng những tác động của 
nguyên lý trên chỉ có thể tạo ra sự điều chỉnh đầy đủ trong vòng 2 
năm. Hai năm là quá đủ để những khoảng trống tai hại nói trên 
được lấp đầy kín.

Bây giờ hãy xem xét tiếp cách thức áp dụng thực tế lý thuyết 
này. Trước hết nó đòi hỏi rằng giá cả của hàng hóa, dịch vụ và 
tiền lương phải hoàn toàn linh hoạt theo phương thức thị trường, 
đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho nguyên lý của nó hoạt 
động. Một nền kinh tế rơi vào lạm phát cao, chính phủ của nó 
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sau khi nghiên cứu rất kỹ để đưa ra những con số lạm phát thấp 
hơn dần rất cụ thể cho từng thời kỳ (gọi là lạm phát kỳ vọng). Tất 
cả những chỉ số giá này phải được công bố với toàn dân cùng với 
cam kết chống lạm lạm phát kiên quyết bằng cách thắt chặt tiền 
tệ. Niềm tin là một yếu tố rất quan trọng mà chính phủ phải có 
được từ dân chúng để họ tin tưởng mà thay đổi kỳ vọng của mình 
theo ý chí của chính phủ. Để đạt được điều này, chính phủ phải 
cam kết và thực hiện đúng việc cắt giảm chi tiêu của các cơ quan 
công quyền (bao gồm cả thu nhập của công chức) đồng thời với 
việc tăng trợ cấp và an sinh xã hội để hỗ trợ cho những người bị 
mất việc làm; điều chỉnh mức thuế thu nhập cá nhân để phù hợp 
với thu nhập thực tế bị giảm xuống do lạm phát tăng. Ngân hàng 
Trung ương sẽ liên tục quan sát và đo lường mức lạm phát thực tế 
và điều chỉnh nhanh chóng lãi suất theo nguyên tắc thực dương, 
tức là làm sao để lãi suất tiền gửi phải luôn cao hơn mức lạm phát 
hiện hành ở một mức cố định (gọi là lãi suất thực tế). Quá trình 
đo lường và điều chỉnh này phải diễn ra liên tục và nhanh chóng 
cho đến khi lạm phát giảm xuống mức kỳ vọng và xác lập trạng 
thái cân bằng dài hạn của nền kinh tế tại đó.

Không chọn lãi suất cao

So sánh với những gì đang diễn ra ở Việt Nam thì có thể thấy 
trước sự thất bại nặng nề của việc áp dụng lý thuyết này. Giá cả 
bị áp chế và dùng đó để đo lường chỉ số lạm phát. Không hề thấy 
chính phủ đưa ra một lộ trình cụ thể cho những chỉ số lạm phát 
kỳ vọng thấp dần theo từng thời điểm như thế nào, người dân chỉ 
được biết chung chung khi báo chí đưa tin về việc thủ tướng trả 
lời đại diện tập đoàn J.P Morgan Chase ngày 05-06-2008 rằng 
“lạm phát sẽ được hạ dần dần về mức một con số vào năm 2010”. 
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Niềm tin thì lấy đâu ra khi mà cam kết trợ giá xăng dầu cho toàn 
dân bị thất hứa đột ngột, những chương trình trợ cấp cho một số 
đối tượng thì bị tệ quan liêu tham nhũng hạch họe và cắt xén. Có 
nhiều tiếng nói đề nghị xem xét điều chỉnh ngay mức đóng thuế 
theo pháp lệnh thuế thu nhập cho người có thu nhập cao hiện 
hành, thay đổi mức khởi điểm đóng thuế thu nhập cá nhân theo 
luật thuế mới sẽ được áp dụng đầu năm 2009 hoặc dời thời điểm 
thực hiện nó. Nhưng các quan chức tổng cục Thuế “thay mặt” 
quốc hội trả lời dứt khoát là không cần thiết. Khung hướng dẫn 
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của bộ Kế 
hoạch Đầu tư cho biết thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 
2008 tăng cao, vượt xa mức dự toán và cùng kỳ năm 2007. Lạm 
phát là một thứ “thuế” khủng khiếp đánh vào toàn dân làm giảm 
thu nhập thực tế của họ. Thuế nhà nước lại không điều chỉnh, 
đánh luôn vào phần thu nhập bị sụt giảm thì sức dân làm sao 
chịu đựng nổi.

Chọn phương thuốc không phù hợp, lại dùng nó một cách sai 
trái thì hậu quả không thể lường hết được. Chỉ xét trên mục tiêu 
chống lạm phát của liều thuốc này được áp dụng ở nhiều nước, 
chưa nói đến những hệ quả mà nó tạo ra: có rất nhiều nước đã 
thất bại không thể hạ nhiệt lạm phát dù họ đã áp dụng nghiêm 
ngặt cách dùng thuốc. Lý do: chính phủ không tạo được niềm tin 
đối với dân chúng. Biện pháp này trên thực tế chỉ có thể áp dụng 
thành công ở những nước có nền kinh tế phát triển khá cao, có 
một hệ thống đảm bảo an sinh xã hội rất mạnh và sâu rộng, trạng 
thái kinh tế đã đạt gần tới mức toàn dụng lao động và sản lượng 
tiềm năng11. Nhưng điều quan trọng và trên hết là nội lực của 

11.  Thuật ngữ kinh tế học để chỉ mức sản lượng mà một nền kinh tế làm ra 
được nếu tất cả các lực lượng sản xuất được sử dụng đầy đủ.
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nền kinh tế đó đã phải rất mạnh để chống lại những hệ quả do tác 
động của ngoại lực gây ra. Một cơ thể yếu không thể dùng một liều 
thuốc mạnh. Những thầy thuốc danh giá đã không hề cảnh báo 
cho con bệnh như vậy. Tệ hại hơn, họ lờ đi một điều kiện ban đầu 
rất quan trọng của lý thuyết này: “tốc độ lưu thông tiền giả định 
là không thay đổi”. Tốc độ lưu thông tiền là tốc độ lưu chuyển của 
lượng tiền trong một nền kinh tế. Tốc độ này càng cao thì lượng 
tiền cần càng ít cho cùng một khối lượng giao dịch.

Đây là điều thực sự rất có ý nghĩa đối với việc quản trị kinh tế vi 
mô lẫn vĩ mô. Trong quản lý doanh nghiệp, nếu mỗi năm cần tạo 
ra mức doanh số 100 đồng mà số vòng quay vốn chỉ đạt 1 vòng/
năm thì người ta cần đến 100 đồng vốn, nhưng nếu quay được 2 
vòng/năm thì người ta chỉ cần 50 đồng vốn, nếu 4 vòng/năm thì 
chỉ cần 25 đồng vốn. Cứ thế, tốc độ quay vòng càng nhanh người 
ta càng cần ít vốn. Trong kinh tế vĩ mô cũng vậy, cùng một giá trị 
sản lượng (GDP) nếu môi trường kinh tế thông thoáng, vận hành 
trơn tru, tốc độ lưu thông tiền nhanh chóng thì nền kinh tế đó sẽ 
cần một lượng tiền ít hơn so với tình trạng ngược lại. Lý thuyết nói 
trên ngụ ý rằng khi mà tốc độ lưu thông tiền đã đạt mức tối ưu, 
không còn có thể cải thiện hơn được nữa bằng những biện pháp 
khác, thì gia tăng lãi suất lúc đó là cách khả dĩ duy nhất nhằm gia 
tăng tốc độ lưu thông tiền để giảm lượng cung tiền nên giảm được 
lạm phát. Điều này một lần nữa giải thích vì sao lý thuyết này chỉ 
có thể áp dụng cho những nền kinh tế đã có trình độ phát triển 
cao, tệ quan liêu tham nhũng ở mức rất thấp.

Tốc độ lưu thông tiền

Như vậy bản chất của vấn đề là gia tăng tốc độ lưu thông tiền. 
Hiểu được điều này Việt Nam ta có thể tự xây dựng một phương 
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thức chống lạm phát hữu hiệu mà không tạo ra những hậu quả 
nghiêm trọng kèm những tác động khác không lường trước được. 
Về nguyên lý, khi gặp tình trạng lạm phát tiền thì một là hút lượng 
tiền đã cung ứng thừa trở về, hai là tăng sản lượng (tức là giá trị 
của cải) tương ứng với lượng tiền đã cung thừa ra. Phương thức 
thứ nhất dùng lãi suất đã phân tích là không phù hợp vì sẽ tạo 
ra những hậu quả nghiêm trọng. Phương thứ thứ hai thì nguy cơ 
ở chỗ lạm phát có thể tác động nhanh và mạnh gây sụp đổ nền 
kinh tế trước khi nó có thể tạo ra một lượng của cải cân bằng. Tuy 
nhiên, trong cái rủi có cái may: tốc độ lưu thông tiền hiện nay của 
nền kinh tế Việt Nam quá thấp12 mà lý do chính của nó cũng là do 
tệ quan liêu tham nhũng gây ra. Quyết tâm cải cách hành chính 
thực sự và kiên quyết chống tham nhũng thực tâm sẽ có thể tăng 
tốc độ lưu thông tiền của cả nền kinh tế lên nhiều lần. Nó không 
những không tạo ra hệ quả xấu mà còn gia tăng hiệu quả đầu tư 
vốn (ICOR) cho cả nền kinh tế.

Thành phần kinh tế nhà nước lâu nay chiếm tỷ trọng khoảng 
37% GDP. GDP là đại lượng đại diện tốt nhất cho khối lượng giao 
dịch trong quá trình lưu thông vận hành của một nền kinh tế. Có 
nghĩa rằng thành phần kinh tế nhà nước chiếm đến 37% các giao 
dịch kinh tế. Nền kinh tế được vận hành theo một chu trình khép 
kín mà nhà nước, doanh nghiệp và người dân là những mắc xích 
quan trọng. Ở Việt Nam nhà nước tham gia vào chu trình này với 
hai tư cách, vừa là doanh nghiệp, vừa là chính phủ. Do vậy sự ì 
ạch của khu vực nhà nước sẽ tạo ra sự chậm chạp, tắt nghẽn ở cả 
hai mắc xích lớn tập trung nhiều lưu lượng, gây ảnh hưởng dây 
chuyền lên toàn bộ chu trình và những mắc xích còn lại. Những 

12.  So với các nước phát triển thấp hơn cả chục lần, với các nước công nghiệp 
tới vài lần.
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doanh nghiệp tư nhân làm ăn với những doanh nghiệp nhà nước 
luôn phải chịu thiệt thòi về vòng quay vốn, chẳng có hợp đồng nào 
dù nhỏ có thể thu hồi tiền dưới 1 năm, trung bình là 2 năm, dài 
thì có khi vài ba năm. Cung cấp hàng hóa dịch vụ cho các cơ quan 
quản lý nhà nước thì còn tệ hơn nữa. 

Các giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan 
quản lý nhà nước theo nghĩa công bộc của dân thì lại càng tồi tệ. 
Muốn nhận được tiền thoái thu thuế thì không khác gì ăn xin. 
Tiền vốn đã bỏ ra nhập hàng phải nằm chờ hải quan kiểm hóa 
thông quan đến cả tuần lễ. Tiền và vât liệu xây dựng nằm chờ để 
xin được giấy phép xây sửa nhà. Có thể kể cả tháng mà không 
hết tất cả những thứ tương tự làm tắt nghẽn lưu thông tiền. Thu 
hồi vốn chậm nên doanh nghiệp và người dân phải vay tiền ngân 
hàng, vì thế lượng cung tiền gia tăng trong khi giá trị của cải (sản 
lượng) chẳng tăng lên chút nào mà còn phải chia sẻ cho các ngân 
hàng do lãi suất vay. Lạm phát ở Việt Nam trong nhiều năm liền 
luôn ở mức cao là vì vậy. Giới ngân hàng nhờ đó hưởng lợi lớn 
quá dễ dàng mà chẳng cần sáng tạo cung cấp thêm dịch vụ gì có 
lợi cho doanh nghiệp và người dân. Kết quả là đã tạo ra ma lực 
kéo người ta ùn ùn bỏ vốn đi lập ngân hàng. Một số ngân hàng 
cho vay vô tội vạ mà không ý thức rằng mình đang “in” thêm tiền 
cho nền kinh tế.

Tốc độ lưu thông của cả nền kinh tế chậm đến là vậy. Thế 
nhưng ở một vài lĩnh vực cục bộ thì lại có tốc độ nhanh đến dị 
thường, quay vòng nhanh lẹ đến chóng mặt. Đó chính là thị 
trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Chẳng có đâu 
trên thế giới mà chứng khoán lên ồ ạt rồi xuống ào ào trong vòng 
một vài tháng, bất động sản thì sốt rồi đóng băng vài ba lần chỉ 
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trong vòng hơn 3 năm. Ai cũng hiểu là do những nhóm lợi ích 
mạnh thao túng, nhưng thực tế là họ chẳng thể làm được nếu 
không có sự tiếp tay của quan chức nhà nước. Khi hai thị trường 
này sốt đến chóng mặt thì nhà nước lại hồ hởi, báo chí lại hoan 
nghênh. Không biết người ta có hiểu rằng đó vừa là triệu chứng 
của một căn bệnh nặng, vừa là nguyên nhân làm cho nền kinh tế 
rơi vào tình trạng khủng hoảng như ngày nay hay không. Lượng 
tiền các ngân hàng cung ra được bơm vào vòng xoáy hút nhồi của 
2 thị trường này, nó hút luôn cả những nguồn vốn trong dân và 
lĩnh vực kinh tế khác. Kết quả nó tạo ra là một nền kinh tế thừa 
tiền nhưng thiếu vốn. Lưu thông tiền vì thế lại càng chậm chạp. 
Nó tạo ra rất ít của cải vật chất, thậm chí không có nhưng lại sản 
sinh ra một lớp người có rất nhiều tiền. Lớp người này kiếm tiền 
quá dễ nên tiêu xài bạt mạng cho những nhu cầu xa xỉ, tạo thêm 
gánh nặng và cả tệ nạn cho xã hội. Sự phồn vinh giả tạo là vì thế.

Tham nhũng hãm tốc độ

Chẳng có gì là không chính xác khi nói rằng nguyên nhân của 
tất cả mọi vấn đề trên làm nền kinh tế lưu thông ì ạch là do tham 
nhũng. Vì để được hối lộ nên những thủ tục hành chính quan 
liêu không thể cải thiện bất chấp quyết tâm cải cách hành chính 
từ trên cao. Người dân muốn được việc thì phải chi tiền bôi trơn, 
càng làm giảm đi nguồn vốn. Vì để được đút lót, ăn chia những 
món lợi béo bở từ làm giá đầu cơ chứng khoán, bất động sản nên 
quan chức mới tiếp tay cho những nhóm lợi ích. Tham nhũng 
không những làm chậm tốc độ lưu thông tiền mà còn giảm mạnh 
hiệu quả sử dụng vốn. Một tác động kép thật tai hại.

Tham nhũng là nhân chứ không phải là quả, không như chủ 
tịch nước thường nói “tham nhũng là do ta quản lý kém”. Do 
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tham nhũng nên hệ thống quản lý kém đã cố tình được tạo ra và 
duy trì. Muốn chống tham nhũng thì phải hạn chế rồi tiến đến 
triệt tiêu động lực tham nhũng. Thế nào để làm được điều đó thì 
đã có nhiều góp ý gửi cho các vị lãnh đạo cao nhất từ lâu. Vấn đề 
còn lại là ở các vị. Chống tham nhũng vừa dễ vừa khó. Dễ vì nó 
chẳng tốn kém gì mà lại còn được lợi, không phải đánh đổi cái gì 
khác như các giải pháp chống lạm phát đang thực hiện. Khó vì nó 
đòi hỏi người ta phải vượt qua khỏi những gì đời thường, những 
vấn đề lịch sử, những vấn đề tình cảm và lợi ích cá nhân để chỉ 
nhắm đến một thước đo duy nhất: quyền lợi của đa số dân chúng.

Ở Việt Nam nhập siêu tăng nhanh cũng có phần đóng góp của 
tham nhũng. Các quan chức tham lam giờ đây thích tích trữ tài 
sản ở nước ngoài. Họ yêu cầu các đơn vị cung cấp máy móc, thiết 
bị, nguyên liệu và dịch vụ nhập khẩu phải thanh toán tiền hối lộ 
ở bên ngoài. Giá nhập khẩu vì vậy mà bị nâng lên. Năm ngoái thủ 
tướng chính phủ có văn bản chỉ thị một số chủng loại hàng hóa 
mà các đơn vị nhà nước phải mua qua các doanh nghiệp trong 
nước thì các quan chức tham nhũng này yêu cầu các nhà thầu 
trong nước phải có công ty đại diện ở nước ngoài để ký hợp đồng 
cung ứng cho những phần hàng hóa nhập khẩu. Với mức nhập 
khẩu lớn như Việt Nam hiện nay, một khoản thất thoát 5-10% từ 
nhập khẩu của các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cũng làm 
cho nhập siêu tăng thêm vài tỷ đô-la Mỹ một năm.

Chống lạm phát hiệu quả

Một lần nữa, xin được kêu gọi chính phủ hãy dừng ngay chính 
sách thắt chặt tiền tệ gia tăng lãi suất để chống lạm phát. Hãy tập 
trung gia tăng tốc độ lưu thông tiền cho cả nền kinh tế bẳng cải 
cách hành chính kèm chống tham nhũng triệt để. Song song đó, 
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tập trung lành mạnh hóa ngay thị trường chứng khoán và bất 
động sản để đưa nó vào chu trình vận hành chung của cả nền 
kinh tế nhằm thực sự tạo ra của cải vật chất phục vụ cho người 
dân chứ không phải là công cụ để đầu cơ trục lợi. Điều này đồng 
nghĩa với việc nó sẽ được trả về với giá trị thực và sẽ có không ít 
kẻ đầu cơ phá sản. Nhưng tuyệt đối không cứu thị trường, không 
cứu bất kỳ ai tham gia vào thị trường bằng bàn tay của nhà nước. 
Thay vào đó là tập trung xác lập một thị trường hoàn toàn cạnh 
tranh13, đảm bảo sự công bằng cho mọi thành phần kinh tế kể cả 
nước ngoài được tham gia dễ dàng vào thị trường. Nhưng nhà 
nước phải có những chương trình hỗ trợ (chứ không phải bảo hộ) 
cho các thành phần kinh tế trong nước bằng những biện pháp 
xanh phù hợp với qui định của WTO.

Thực tế sau gần 5 tháng thực hiện thắt chặt tiền tệ cho thấy nó 
chẳng mang đến kết quả nào cho việc chống lạm phát. Cung tiền 
thay vì phải giảm thì vẫn tiếp tục tăng nhưng tốc độ lưu thông 
tiền vẫn chậm chạp14. Tiền tăng nhưng nền kinh tế vẫn thiếu vốn, 
doanh nghiệp trong nước vẫn khát tiền, người dân không có niềm 
tin lạm phát sẽ giảm. Đua tranh lãi suất để thu hút tiền tiết kiệm 
trong dân thực chất không khác gì tiếp máu để nuôi những hạch 
ung thư chứng khoán và bất động sản. Chỉ có cách tăng cao tốc 

13.  Đảm bảo sự cạnh tranh đồng nghĩa với việc chống lại những hành động 
bóp chết cạnh tranh.

14.  Theo Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 
2009: “Qua 6 tháng thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, tổng phương tiện 
thanh toán (M2) trong nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2008 chỉ tăng 4,48% so 
với cuối năm 2007, thấp hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước 24,62%) 
và tăng 24,06% so với cùng kỳ năm trước. Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống 
ngân hàng tháng 6 giảm 7,13% so với tháng 12/2007 và giảm 17,46% so với 
cùng kỳ năm trước”.
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độ lưu thông tiền thì doanh nghiệp sẽ cần ít vốn đi mà vẫn có thể 
tăng được sản lượng nhanh chóng với chi phí thấp – một yếu tố 
quan trọng để giảm lạm phát. Nếu làm thật tốt điều đó thì có khi 
chẳng cần phải vay thêm vốn, có thể điều chuyển vốn lưu động 
đang dôi ra (do tốc độ quay vòng vốn được cải thiện) để đầu tư 
phát triển, tiếp tục tạo ra sản phẩm đáp ứng rất tốt cho nhu cầu 
tiêu dùng và đầu tư trong nước. 

Về phía người dân, một chính sách vĩ mô đúng đắn vào lúc này 
là phải thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng nội địa và làm sao để người 
dân có đủ sức mua nhằm gia tăng thể lực, trí lực hơn nữa để thay 
đổi thành phần của mình cao hơn. Trí lực và thể lực của người 
dân là những nền tảng quan trọng để tạo ra của cải cho quốc gia, 
chúng càng tốt thì đất nước càng mạnh, người dân càng giàu. Có 
tiền mà đem cất đi thì người ta không thể thay đổi tốt hơn, xã hội 
không thể phát triển thịnh vượng. Quốc hội cần điều chỉnh ngay 
mức phải nộp thuế thu nhập dành cho người có thu nhập cao hiện 
hành phù hợp với mức độ lạm phát, cần đình hoãn việc thi hành 
luật thuế thu nhập cá nhân vào đầu năm sau đến một thời điểm 
thích hợp. Việc này chắc chắn sẽ tạo niềm tin cho dân chúng rất 
lớn để tiếp tục đầu tư vào tương lai, thay vì hoài nghi phòng thủ 
bằng những kế hoạch dự phòng tiêu cực như hiện nay. Khi không 
có niềm tin thì việc làm đó của người dân là chính đáng.

Việc lành mạnh hóa thị trường chứng khoán và bất động sản 
sẽ thực sự giải nguy cho các ngân hàng vốn đang rất nguy cấp vì 
bị chôn một lượng tiền cực lớn vào đó. Không những thế, nó còn 
làm giảm ngay áp lực đua tranh gia tăng lãi suất. Cùng với lượng 
vốn cần ít đi do tốc độ lưu thông tiền tăng mạnh chắc chắn sẽ kéo 
lãi suất xuống mức thấp. Làm thật tốt thì kéo lãi suất xuống dưới 
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10% trong năm nay không phải là việc quá khó. Chính phủ không 
được can thiệp, ngược lại cần hỗ trợ các ngân hàng phát mãi các 
tài sản thế chấp không thanh toán được nợ cho dù con nợ đó có 
là ai. Số tiền thu hồi về có thể không thể bằng lúc cho vay ra nên 
phải chịu lỗ nặng, nhưng lỗ nặng còn hơn là sụp đổ lúc chưa kịp 
lỗ. Dù sao các ngân hàng cũng đã được hưởng lợi quá lớn thời 
gian trước. Ngân hàng không còn nguy cơ, doanh nghiệp không bị 
khát vốn, người dân không cần thủ nhiều dự trữ thì sức mạnh của 
những kẻ ghim giữ tiền với những mưu tính thâm hiểm sẽ giảm 
đi một cách đáng kể. 

Những kẻ này muốn đưa tiền vào lưu thông cũng không phải 
dễ nếu như chính phủ có biện pháp chống đầu cơ hữu hiệu. Muốn 
vậy thì giá cả phải được hoàn toàn linh hoạt theo nguyên tắc thị 
trường đồng thời với việc chính phủ phải tập trung giám sát và 
chế tài nghiêm ngặt việc tuân thủ luật pháp để duy trì một môi 
trường cạnh tranh quyết liệt. Việt Nam đã có đủ những bộ luật 
như vậy, điều cần thay đổi là sửa các nghị định để tăng mức xử 
phạt hành chính lên thật cao, thật thích đáng. Việc ghìm giá chẳng 
mang đến lợi ích gì ngoài việc tiếp tay cho tham nhũng và làm 
giảm động lực đầu tư cho sản xuất để gia tăng sản lượng. 

Duy nhất 3 mặt hàng là xăng dầu, điện, nước cần được nhà 
nước trợ giá. Việc nâng giá xăng dầu vừa rồi chính phủ đã bỏ mất 
một cơ hội và công cụ quan trọng để tạo sự bình ổn vĩ mô. Nếu 
giữ mức giá cũ thì ngân sách nhà nước chỉ cần bù không quá 15 
ngàn tỷ đồng trong năm nay (không thể là trên 70 ngàn tỷ như 
bộ trưởng Tài chính phát biểu). Con số này quá nhỏ so với thu 85 
ngàn tỷ đồng từ dầu thô vào ngân sách 2008, nó chưa bằng khoản 
thặng dư tăng thêm do giá dầu thô tăng vọt. Trong tình hình vĩ 
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mô rất nhiều biến động, các nhà quản lý rất cần một số cái neo 
để cố định một vài yếu tố đầu vào quan trọng. Khủng hoảng giá 
dầu thế giới gây rối loạn cho rất nhiều nền kinh tế. Nhưng Việt 
Nam may mắn khai thác được dầu thô. Dùng thặng dư do tăng 
giá dầu thô để trợ cấp giữ cố định giá xăng dầu cho toàn dân, cho 
cả nền kinh tế là biện pháp vừa hợp đạo lý, vừa mang lại hiệu 
quả cao. Nhiều ý trả lời, phát biểu của nhiều quan chức chính 
phủ cho thấy những quan điểm sai lầm: trợ giá là phi kinh tế thị 
trường trong khi đó các mệnh lệnh hành chính để áp chế giá cả lại 
được xem là cần thiết của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. 
Những phản bác chỉ trích về việc trợ giá xăng dầu nếu có sẽ đến 
từ những nước thành viên WTO, nhưng tới hiện nay Việt Nam 
chưa bị ràng buộc bởi những việc làm như thế. Giá xăng dầu đã 
được điều chỉnh lên bằng mức ở Mỹ, ở Úc. Thế nhưng bộ trưởng 
Tài chính vẫn dự kiến có thể sẽ phải bù trên 50 ngàn tỷ đồng cho 
đến cuối năm nay thì thực sự phải đáng lo ngại.

Quốc doanh và tư nhân

Cần tạo điều kiện ngay cho các doanh nghiệp tư nhân tham 
gia vào tất cả các lĩnh vực kinh doanh mà Việt Nam đã cam kết 
mở cửa cho nước ngoài theo lộ trình gia nhập WTO, sắp tới là 
hiệp định đầu tư song phương với Mỹ. Doanh nghiệp tư nhân 
hiện nay không chỉ bị hạn chế đầu tư bởi lãi suất cao mà còn bị 
gạt ra bên ngoài bằng rào cản pháp lý. Những lĩnh vực có khả 
năng sinh lời cao hiện nay chỉ dành cho doanh nghiệp nhà nước 
và được cam kết cho nước ngoài tham gia vào sau 3 đến 5 năm 
gia nhập WTO. Doanh nghiệp trong nước không có lý do gì không 
thể tận dụng lợi thế đi trước trên sân nhà. Doanh nghiệp tư nhân 
thì không được làm, doanh nghiệp nhà nước cả năm nay dồn sức 
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cho những khoản đầu tư vào chứng khoán, tài chính-ngân hàng, 
bất động sản và nhiều việc trái nghề khác, giờ thì loay hoay với cắt 
giảm đầu tư công. Điều này lại càng tạo ra thêm những khoảng 
trống tai hại cho các doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng lấp vào.

Hơn nữa, cần thay đổi vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà 
nước là để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, chứ 
không phải trở thành những đối thủ cạnh tranh mạnh, trực diện 
với khu vực tư nhân như hiện nay. Với tiềm lực lớn, các doanh 
nghiệp nhà nước luôn phải đi tiên phong để đầu tư vào những hạ 
tầng kỹ thuật đòi hỏi đầu tư lớn để phục vụ, hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp tư nhân sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ, xem họ là 
khách hàng của mình. Người ta sẽ phải hỗ trợ và nâng đỡ khách 
hàng của mình chứ không thể chèn ép như tình trạng hiện nay. 
Làm được như vậy thì cả 2 khu vực doanh nghiệp trong nước đều 
mạnh, tạo ra một nội lực rất khỏe. Chính sức mạnh này sẽ cuốn 
các đầu tư nước ngoài vào để gia tăng thêm giá trị và sức mạnh 
cho guồng máy kinh tế Việt nhờ kết hợp với công nghệ ngoại và 
kết nối với thị trường quốc tế. Với thực trạng “chia rẽ” như hiện 
nay nền kinh tế đã yếu lại còn yếu hơn khi dòng vốn ngoại ập 
vào. Khối ngoại sẽ điều khiển cuộc chơi, những tập đoàn và tổng 
công ty nhà nước sẽ chẳng khác gì những con hổ giấy, dễ dàng bị 
xé nát, bán rẻ.

Một khi các doanh nghiệp nhà nước mạnh lên theo như cách 
đã đề cập ở trên, tự nó sẽ tạo ra một động lực giải tư lành mạnh 
đặt trên lợi ích của quốc gia hài hòa với tất cả các thành phần 
kinh tế. Động lực như vậy sẽ hoàn toàn khác với những kiểu động 
lực của cổ phần hóa hiện nay. Khách hàng – những doanh nghiệp 
tư nhân đương nhiên là muốn được sở hữu một phần các nhà 
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cung cấp chủ lực của mình, ngược lại thì các nhà cung cấp này 
cũng muốn khách hàng của mình trở thành cổ đông. Điều này 
sẽ tạo ra những cấu trúc cổ đông hiệu quả, chặt chẽ nên càng gia 
tăng giá trị của doanh nghiệp. Sẽ thực sự tai hại nếu nghĩ rằng chỉ 
có cách bán rẻ cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược (được hiểu 
là nước ngoài) thì mới có thể làm cho doanh nghiệp nhà nước 
mạnh lên.

Chính trị và xã hội

Nếu không chấp nhận thay đổi và thay đổi nhanh chóng từ nay 
đến cuối năm 2009 thì chắc chắn rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ lệ 
thuộc mạnh mẽ vào nước ngoài khi những cam kết mở cửa sâu 
rộng với quốc tế có hiệu lực. Hãy nhìn vào nhiều nước ở châu Mỹ 
La tinh mà xem, nước ngoài sở hữu và chi phối hầu hết nền kinh 
tế. Những nơi đó có rất nhiều những tập đoàn khổng lồ nhưng 
chẳng thấy hoạt động hay tiếng tăm gì ở ngoài nước. Chúng xây 
rào để tập trung khai thác tối đa thị trường nội địa với giá cắt cổ. 
Những kết nối với thị trường quốc tế của chúng nếu có cũng chỉ 
là gia công nhờ lao động rẻ, xuất khẩu nguyên liệu, khoáng sản, 
nông sản nhờ lợi thế thiên nhiên. Chúng bóp chết cạnh tranh để 
liên kết thỏa thuận với nhau kiểm soát thị trường, bóng dáng của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ gần như không có. Vì thế mà thành 
phần trung lưu cũng chẳng tồn tại. Một nền kinh tế như thế thì có 
khác gì với kiểu của các nước thuộc địa thời thực dân. 

Ở những nước này, người ta sẽ dễ choáng ngợp với những đô 
thị nguy nga tráng lệ nhưng những người buôn bán nhỏ lẻ bị cấm 
đoán ở đó. Xã hội phân chia ra hai thành phần ở hai thái cực, 
tầng lớp thượng lưu chỉ dưới 1% dân số nhưng sở hữu đến hơn 
50%-60% lượng của cải của toàn xã hội, kiểm soát đến 80%-90% 
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cả nền kinh tế, 99% thành phần bình dân nghèo chia nhau phần 
còn lại. Ở bất kỳ đất nước phát triển nào, thành phần trung lưu 
luôn là lực lượng và động lực để dẫn dắt sự tiến bộ của toàn xã 
hội. Giáo sư Joseph E. Stiglitz, người đoạt giải Nobel kinh tế năm 
2001 viết: “Tầng lớp trung lưu là tầng lớp có truyền thống ủng 
hộ sự cai trị bằng luật pháp, ủng hộ giáo dục phổ thông cho mọi 
người và ủng hộ tạo lập hệ thống an sinh xã hội. Đây là những 
yếu tố cơ bản cho một nền kinh tế lành mạnh và sự xói mòn của 
tầng lớp trung lưu đã đồng thời kéo theo sự giảm sút ủng hộ 
những cải cách quan trọng này... Trong lịch sử, tầng lớp trung 
lưu luôn là trung tâm trong xây dựng xã hội dựa trên những 
nguyên tắc luật pháp và giá trị dân chủ”15. Chính vì vậy mà tầng 
lớp thống trị ở những nước này không muốn tồn tại thành phần 
trung lưu. Không có thành phần này dẫn dắt nên lá phiếu đa số 
của thành phần bình dân nghèo rất dễ bị lợi dụng và thao túng.

Ở Peru vào năm 1990 người dân nước đó đã bầu một người 
Nhật, với khuôn mặt Nhật, cái tên cũng Nhật – Fujimori - lên làm 
tổng thống trong 10 năm liền. Sau một vài chương trình mị dân 
đầu nhiệm kỳ, Fujimori bắt đầu thực hiện những chính sách hạn 
chế cạnh tranh làm lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt 
từ Nhật. Kinh tế Peru có thời tăng trưởng rất cao nhưng phân hóa 
xã hội và giàu nghèo lại càng trầm trọng. Cuối cùng ông ta bị hạ 
bệ trong lúc đang công du ở Nhật. Sau đó người dân phát hiện ra 
tổng thống của mình đã khai man là sinh trưởng ở Peru, thực chất 
là sinh ra ở Nhật, gần trưởng thành mới tới Peru. 

15.  Trang 117 & 215 Sách Toàn cầu hóa và những mặt trái – Nhà xuất bản 
Trẻ – 04/2008.
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Văn hóa và bản sắc

Một nền kinh tế bị bóp chết cạnh tranh không chỉ tạo ra các 
vấn đề về kinh tế. Ở một môi trường cạnh tranh quyết liệt thì cạnh 
tranh cao nhất cuối cùng là cạnh tranh con người, cạnh tranh 
chất xám. Chỉ khi đó con người mới thực sự được tôn trọng. Xem 
xét tác động của việc này ở khía cạnh văn hóa và bản sắc sẽ thấy 
nó ảnh hưởng quan trọng như thế nào. Một doanh nghiệp nước 
ngoài vào làm ăn tại một địa phương nào đó. Nếu buộc phải cạnh 
tranh thì họ phải có những chính sách nâng đỡ tài lực, thể lực và 
trí lực của người lao động địa phương. Muốn vậy họ phải xây 
dựng những chính sách quản trị phù hợp với văn hóa địa phương 
để ưu đãi và thu hút nhân tài về cho họ. Kết quả là chính lực lượng 
lao động này sẽ tăng cường tính văn hóa địa phương kết hợp sự 
giao thoa với văn hóa du nhập từ doanh nghiệp nước ngoài để tạo 
nên những thành tựu văn hóa mới của địa phương đó mà không 
mất đi bản sắc. Tiến đến là làm giàu văn hóa đó đến mức có thể 
lan tỏa ra những khu vực khác, cộng đồng khác.

Nhưng nếu ngược lại, ở một môi trường cạnh tranh không 
phải là sống còn và tại đó thu hút đầu tư nước ngoài là nhờ nguồn 
lao động rẻ. Lực lượng lao động đó không đủ mạnh về tri thức 
và năng lực, hay chỉ là những lao động giản đơn thì thường phải 
tranh giành để làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh 
nghiệp này không việc gì phải nương theo văn hóa địa phương để 
xây dựng các chính sách quản trị phù hợp mà ngược lại người lao 
động địa phương đó phải thỏa mãn ông chủ nước ngoài, hành xử 
hoàn toàn theo văn hóa của họ. Kết quả là lực lượng lao động địa 
phương sẽ đánh mất đi bản sắc văn hoá của mình và để văn hóa 
ngoại du nhập lấn át. Còn nhiều những quan hệ giao tiếp văn hóa 
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ở nhiều lĩnh vực và cộng đồng khác nhau nhưng chắc chắn rằng 
trong thế giới ngày nay văn hóa chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi các 
sản phẩm, dịch vụ và phương thức quản trị của các doanh nghiệp.

Hoàng yến và diều hâu

Những đồng đô-la ngoại luôn có sức ảnh hưởng lớn, làm 
chuyển biến sâu sắc và tác động khốc liệt một cách toàn diện đến 
tất cả các khía cạnh kinh tế, xã hội lẫn chính trị của những nơi 
mà nó đi đến. Dù vậy kết quả của những tác động này sẽ thay 
đổi rất nhiều tùy thuộc vào thái độ phản ứng và sức mạnh của 
nội lực. Những mong tầng lớp trí thức, tầng lớp trung lưu của đất 
nước hãy thực sự quan tâm, nghiên cứu và lên tiếng cảnh bảo cần 
thiết cho cả xã hội. Có nhiều định nghĩa về trí thức, nhưng thật 
đơn giản: trí thức là dùng trí tuệ của mình để thức xã hội; thức 
là thức tỉnh, là đánh thức người ngủ mê, là làm cho người khác 
nhận thức đúng. Người có học mà không làm được chữ thức thì 
không thể gọi là trí thức, lại còn để bị ru ngủ nữa thì thật nguy 
hiểm cho xã hội. Xã hội Việt Nam ta bây giờ không ngủ nhưng 
vẫn mê.

Những tiếng nói đại diện cho ngoại lực ngày càng có sức ảnh 
hưởng mạnh hơn trong xã hội Việt Nam. Lý thuyết dùng lãi suất 
cao để chống lạm phát ra đời từ những năm đầu thế kỷ 20 bởi 
nhà kinh tế học nổi tiếng Irving Fisher, nhưng các nước phát triển 
ngày nay chưa bao giờ áp dụng nó mãi cho đến những năm cuối 
thập kỷ 1970. Đơn giản vì nó chưa phù hợp với tình trạng lúc đó 
của họ. Ấy vậy mà phương thức này lại được quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) áp đặt cho rất nhiều nước cần sự trợ giúp, bất chấp sự thất 
bại rõ ràng của những nơi đã dùng trước đó. Giáo sư Joseph E. 
Stiglitz, cựu phó chủ tịch ngân hàng Thế giới (World Bank), đã 
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từng lên tiếng phản đối quyết liệt phương thức này vì ông thấy rõ 
những hậu quả của nó gây ra cho các nước đang phát triển. Sau 
nhiều lần thuyết phục ông giữ im lặng không được, World Bank 
đã sa thải ông vào đầu năm 2000. Việt Nam chưa cầu viện chính 
thức tới sự trợ giúp của IMF nhưng phương thuốc này đã đang 
được đưa vào áp dụng ở Việt Nam quá dễ dàng. Nó được rao 
giảng rất nhiều bởi các chuyên gia nước ngoài với sự ủng hộ tuyên 
truyền mạnh mẽ của nhiều tờ báo lớn. Kinh tế học không phải là 
kỹ thuật – công nghệ mà có thể đi tắt đón đầu.

Nếu chúng ta không lên tiếng, không làm gì thì những sự ảnh 
hưởng như vậy không chỉ dừng lại ở một phương thuốc. Danh 
nhân Cao Bá Quát đã từng chia trí thức thành ba loại, ứng với 
ba loài chim. Loại thứ nhất là hồng hạc bay giữa trời xanh. Loại 
thứ hai là hạc đen ẩn bên sườn núi. Loại thứ ba là hoàng yến luẩn 
quẩn ở chốn lâu đài của kẻ quyền quý. Ngày nay, những con chim 
hoàng yến không chỉ biết hót vui tai mà còn biết đồng thanh gầm 
gừ lại những tiếng lạ trái tai chủ. Nhưng có lẽ chính Cao Bá Quát 
cũng không thể ngờ rằng bây giờ nhưng con diều hâu cũng biết 
hót rất ngọt tai con mồi.

Gốc dân hay gốc ngoại

Vào những lúc khó khăn thế này, triết lý lấy dân làm gốc luôn 
đúng và càng có ý nghĩa. Chúng ta vẫn thường nghe tuyên truyền 
như vậy nhưng diễn biến thực tế lại không hoàn toàn đúng thế. 
Trong một lần trả lời thời báo Kinh tế Việt Nam vào ngày 12-06-
2008 về việc làm sao để củng cố lòng tin của người dân vào chính 
sách tiền tệ, thống đốc ngân hàng Nhà nước trả lời bằng cách 
nói rằng nó được đánh giá cao bởi đại diện tập đoàn JP Morgan 
Chase và phó chủ tịch ngân hàng Thế giới. Hay như mới đây, một 
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doanh nhân nổi tiếng trong nước trả lời thời báo Kinh tế Sài Gòn 
ngày 03-08-2008, tờ báo này ngạc nhiên đặt câu hỏi về cơ sở cho 
khả năng nộp ngân sách 4,5 tỷ đô-la Mỹ/năm trên mức doanh 
thu 6,5 tỷ đô-la Mỹ/năm có thể tạo ra của một dự án liên doanh 
với nước ngoài là trung tâm phần mềm Thủ Thiêm. Vị doanh 
nhân này toàn mượn lời và uy của đối tác nước ngoài làm câu 
trả lời của mình.

Cách thức ứng xử như thế đã trở nên phổ biến ở rất nhiều 
thành phần trong xã hội. Tai hại hơn là nó không chỉ tạo ra một 
tâm lý sính ngoại mà còn định hình một niềm tin rằng có ngoại 
lực sẽ làm mọi thứ trở nên tốt đẹp. Sự tập kích của dòng vốn ngoại 
vào Việt Nam được quảng bá rộng khắp để người dân tin rằng các 
chính sách vĩ mô của chính phủ vẫn đúng đắn nên thu hút được 
người ngoài vào làm ăn, chứng tỏ môi trường Việt Nam đầy hấp 
dẫn và thuận lợi, khó khăn là tạm thời. Sức chịu đựng của dân 
được đánh giá quá cao nhưng lòng tự trọng của họ lại bị đánh giá 
quá thấp.

Nếu thực hiện các biện pháp chống lạm phát và khắc phục 
tình hình khó khăn hiện nay dựa trên nguyên tắc lấy dân làm gốc 
thì chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt đẹp và nhanh chóng. Lạm 
phát sẽ giảm nhanh, có thể xuống dưới 10% vào năm sau. Ngược 
lại duy trì các giải pháp và chính sách vĩ mô như hiện nay thì lạm 
phát không thể dưới 35% vào cuối năm và khó có thể giảm trong 
năm sau. Lúc đó sức mạnh của những đồng đô-la ngoại sẽ càng 
lớn. Họ sẽ gây sức ép phá giá tiền đồng để giá trị tiền đô đủ bù đắp 
cho mức lạm phát khi giải ngân vốn đầu tư. Khi đã mất lòng dân, 
chính phủ lấy gì để chống đỡ ngoài việc chấp nhận “trả tỷ giá về 
giá trị thực” không dưới 22.000 VND/USD. Ở mức này, tỷ trọng 
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GDP của thành phần kinh tế nước ngoài sẽ còn lớn con số 53% đã 
tính toán ở mức giả định lạc quan nhiều.

Các nhà cầm quân giỏi là những người xác định được những 
điểm nhắm chiến lược để tập trung quân lực vào đó. Chiếm được 
những điểm này sẽ khống chế được cục diện của cuộc chiến. Trong 
quản lý kinh tế xã hội cũng vậy. Với Việt Nam hiện nay, điểm 
nhắm chiến lược chính là tệ quan liêu tham nhũng.

“Hiểu lòng dân, hậu dân sinh để dụng sức dân” là điều mà 
những người gánh vác việc lớn cần phải biết.”





Bất ổn chính trị và bất ổn xã hội

Một xã hội mà động cơ phát triển dựa vào vật chất, tinh thần 
con người làm nô lệ cho vật chất thì suy thoái xã hội tất yếu sẽ 
diễn ra. Đạo đức của con người bị băng hoại vì uy lực của đồng 
tiền, con người mất hết nhân cách vì phải sống giả dối, không 
dám nói lên sự thật. Những lỗ hổng của xã hội còn nguy hại 
hơn những lỗ hổng về kinh tế. Nhưng khủng hoảng kinh tế sẽ 
làm phơi bày những bất ổn của xã hội: khi kinh tế khó khăn sẽ 
càng đào sâu khoảng cách cách biệt giàu nghèo giữa tầng lớp 
có chức có quyền và những kẻ kinh doanh trục lợi liên kết với 
quan chức so với đông đảo dân chúng; tệ nạn, trộm cướp hoành 
hành với hành vi ngày càng dã man, phi nhân tính; dân chúng 
mất niềm tin và không được pháp luật bảo vệ, uất hận, bất mãn 
ngày càng cao. Những bất ổn xã hội đó tất yếu sẽ dẫn đến biến 
động về chính trị. Nhưng sự thay đổi sẽ theo hướng nào khi 
quyền lực đang nằm trong tay những kẻ cơ hội sẵn sàng liên kết 
với ngoại bang?

Trích bài viết “MỘT NĂM SAU ĐẠI HỘI X – CẢNH BÁO 
NHỮNG NGUY CƠ QUỐC GIA” (tháng 4/2007):
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Sắp đến ngày 30 tháng 4 lịch sử, đại hội X của đảng Cộng sản 
Việt Nam cũng đã kết thúc được một năm, cũng là lúc Quốc hội 
khóa 12 sắp ra đời. Và cũng là lúc mà đất nước đang đứng trước 
những nguy cơ thực sự đáng lo ngại và báo động. 

Những hình ảnh tốt đẹp được liên tục nhắc tới trên các phương 
tiện tuyên truyền trong cả nước sau khi Việt Nam gia nhập Tổ 
chức Thương mại Thế giới làm người ta quên đi những nguy cơ 
quốc gia đang chực chờ. Những lời khen ngợi của các tổ chức nước 
ngoài đối với thành tích tăng trưởng kinh tế đang khéo léo che 
đậy những kế hoạch thôn tính Việt Nam đầy tham vọng. Nhưng 
nguy hiểm hơn là chính những lời đó được dùng như những minh 
chứng để củng cố uy tín của chính quyền. 

Sự khủng hoảng kinh tế 

Một cuộc khủng hoảng kinh tế là điều không thể tránh khỏi. 
Vấn đề là lúc nào? Cuối năm 2008. Những cam kết của Việt Nam 
gia nhập WTO và hiệp định thương mại song phương Việt Mỹ sẽ 
cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được phép sở hữu đa số chi 
phối các doanh nghiệp trong nước ở hầu hết các lĩnh vực vào thời 
điểm đó. Kế hoạch đã được định đoạt. Trước đó vài tháng quả 
bóng chứng khoán sẽ cho nổ tung, người dân tháo chạy khỏi thị 
trường sẽ tạo hiệu ứng đô-mi-nô lên các ngân hàng – dân chúng 
ùn ụt rút tiền ra, xã hội sẽ rối loạn, dân nghèo sẽ bị bần cùng. Đầu 
năm 2009 hệ thống tài chính có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào nên đòi 
hỏi sự cứu trợ khẩn cấp. Những điều kiện kinh tế và chính trị ép 
buộc sẽ được đưa ra và dễ dàng đạt được thỏa thuận. Các khoản 
vay bằng trái phiếu sẽ được chuyển thành cổ phần cho các trái chủ 
mà không cần chờ hết thời hạn ban đầu 10 – 20 năm, không cần 
đến điều khoản chuyển đổi từ đầu. Tài sản quốc gia bị thâu tóm 
với giá rẻ mạt. 
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Các tập đoàn kinh tế nhà nước sẽ có những ông chủ mới, 
những kẻ cơ hội sẽ ra mặt làm chủ (đảng viên đã được phép làm 
kinh tế) cùng với những “cổ đông chiến lược nước ngoài”. Đồng 
vốn nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào để phát triển các doanh nghiệp 
này nên tạo thêm công ăn việc làm, tầng lớp lao động nghèo đang 
túng quẫn sẽ mang ơn những ông chủ mới. Một lượng vốn nữa sẽ 
lại được mồi vào chứng khoán để kích giá cổ phần của chính các 
doanh nghiệp này làm thị trường chứng khoán hồi phục, tầng lớp 
trung lưu sẽ vui vẻ và thán phục các nhà doanh nghiệp tài ba. Đó 
là thời điểm cuối năm 2010. Tiềm lực kinh tế đã nắm, lòng dân 
đã được thu phục, còn lúc nào tốt hơn lúc này để dựng lên một lực 
lượng chính trị đại diện cho mình. Còn ai xứng đáng, phù hợp và 
trung thành hơn những kẻ cơ hội để đại diện cho thế lực thôn tính. 
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 sẽ bị rút xuống 4 năm để đồng bộ với 
nhiệm kỳ của Trung ương đảng và bộ Chính trị, do vậy nửa đầu 
năm 2011 sẽ diễn ra 2 sự kiện quan trọng: đại hội XI của đảng 
Cộng sản Việt Nam và bầu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Còn ai 
sáng giá hơn những kẻ cơ hội để kiểm soát chính trường. 

Khủng hoảng không thể không xảy ra. Nếu lực lượng cấp tiến 
của đảng Cộng sản giành được nhiều vị trí quan trọng trong chính 
phủ sau bầu cử Quốc hội khóa 12, sau đó đề ra thực hiện các 
biện pháp chống khủng hoảng thì thế lực thôn tính sẽ cho khủng 
khoảng xảy ra sớm hơn, trước khi các biện pháp này có thể phát 
huy tác dụng. Thời gian khủng khoảng sẽ dài hơn, công sức để xử 
lý nó sẽ lớn hơn, chi phí sẽ tốn kém hơn nhưng vẫn đáng để làm 
so với mục tiêu mà họ đạt được. Nguyên nhân và các tác nhân 
gây khủng hoảng sẽ được qui trách nhiệm cho lực lượng cấp tiến 
để triệt hạ uy tín của họ, làm nền cho những kẻ cơ hội tỏa sáng. 
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Tác động đến chính trị 

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nếu thế lực thôn 
tính xét thấy khả năng áp đặt và ra điều kiện của họ tăng mạnh 
và hoàn toàn có thể kiểm soát được thì thời điểm châm ngòi nổ 
khủng hoảng sẽ được dời qua năm 2009 để chi phí và công sức bỏ 
ra sẽ ít hơn. Và thời gian cũng ngắn hơn để các lực lượng cấp tiến 
mang tính dân tộc không đủ sức hình hành và liên kết lại để gây 
khó khăn cho các đại diện cơ hội trong đợt bầu cử. Lúc ấy, cái vỏ 
bọc cộng sản và chủ nghĩa xã hội cũng sẽ không còn cần thiết nữa 
vì chẳng còn uy tín gì, sẽ bị thay bằng một vỏ bọc khác. 

Đó là những biến động đã được phán xét. Cách duy nhất giúp 
đất nước thoát khỏi sự thôn tính là dân chủ, thực sự dân chủ để 
tập hợp sức mạnh toàn dân tộc chiến thắng thế lực thôn tính. 
Nhưng người dân bây giờ không được thông báo và chia sẻ về 
những nguy cơ đối với vận mệnh dân tộc, người ta thậm chí còn 
ngại khi nói đến vì cho rằng đó là những điều cấm kỵ làm ảnh 
hưởng đến uy tín của chính quyền. Ngày xưa nhà Trần đã đưa 
Đại Việt không phải trở thành một nước nô lệ vì không những 
đã thông báo cho toàn dân biết nguy cơ xâm lược từ nhiều năm 
trước, mà còn tổ chức một hội nghị Diên Hồng để hỏi ý kiến các 
bô lăo – những đại diện của dân đánh hay hòa. 

Những viên đạn ma túy

Cũng có một số đại biểu quốc hội có trách nhiệm và chuyên 
gia tâm huyết đã lên tiếng cảnh báo những nguy cơ này trên diễn 
đàn quốc hội và rải rác trên một vài tờ báo, nhưng tất cả đều bị lọt 
thỏm và che lấp bởi cả rừng lời lẽ ca ngợi, tâng bốc. Hễ có những 
nhận xét đánh giá tốt đẹp của nước ngoài là đồng loạt báo, truyền 
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hình, phát thanh trên cả nước đưa tin, dẫn lời kèm những bình 
luận tán dương thêm vào. Nhiều người cho rằng có một sự chỉ đạo 
xuyên suốt từ trên xuống cho những chiến dịch tuyên truyền như 
vậy, nếu như thế vẫn còn may. Chẳng cần chỉ đạo, những kẻ cơ 
hội biết cách thỏa mãn các lãnh đạo chính quyền bằng những sản 
phẩm báo chí như vậy. Những sản phẩm văn hóa đó còn thâm 
độc hơn cả ma túy được dùng trong các cuộc xâm lăng thuộc địa 
trước đây. Nó dùng làm thuốc an thần để lãnh đạo quên đi những 
“cảnh báo bi quan”, nó ru ngủ dân chúng, đánh lừa chính quyền 
vào mê hồn trận tiếp tay cho thế lực thôn tính. Thật ứng với một 
đoạn sấm Trạng Trình:

Cơ trời xem đã mê đồ
Đã đô lại muốn mở đô cho người

Suy giảm sức đề kháng

“Tai họa sẽ đến nếu bạn để cho cuộc sống cộng đồng và tập 
thể bị chi phối bởi các thế lực nằm bên ngoài nền chính trị của 
đất nước bạn.” (Chiếc Lexus và cây ô liu – trang 319). Chỉ một 
thiểu số ở nước ta được hưởng lợi ích từ sự tăng trưởng kinh tế 
trong khi đa số dân chúng phải gánh chịu hậu quả nặng nề của 
lạm phát. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng tỷ lệ thuận với 
bất công xã hội. Chỉ cần tạo điều kiện công bằng cho người dân 
tiếp cận với các cơ hội và nguồn lực quốc gia để phát triển thì 
không cần phải vất vả lo phân phát đặc quyền và xóa đói giảm 
nghèo. Niềm tin của dân chúng bây giờ là: muốn vươn lên thì phải 
kiếm nhiều tiền, muốn nhiều tiền thì phải tranh thủ được sự ủng 
hộ của quan chức. Đáng lẽ chính quyền phải tạo ra động lực cho 
dân chúng thì lại hướng động lực của dân chúng vào chính quyền. 
Tham nhũng sẽ không thể bị đẩy lùi đến khi nào mà những niềm 



154

tin và động lực kiểu ấy chưa được thay đổi tích cực, khi đó động cơ 
vì tiền bạc và quyền lợi sẽ chi phối xã hội – nhiều người kiếm tiền 
bất chấp những hệ quả tai hại tạo ra cho người khác. Những điều 
này chính là sự suy giảm hệ miễn nhiễm quốc gia mà thế lực thôn 
tính rất mong muốn. Tai họa sẽ ập đến là đương nhiên . 

Các biện pháp xây dựng sức đề kháng cho xã hội bị tham 
nhũng biến thành những khẩu hiệu suông. Người ta hô hào xây 
dựng một chính quyền gần dân, nhưng với phần đông dân chúng 
cái gần gũi nhất với họ là tiêu cực và tệ nạn xã hội và phải chung 
sống với nó mà chẳng còn cách nào khác. Nhưng bằng một ít lợi 
lộc người ta đã làm cho một số lượng không nhỏ thuộc tầng lớp 
trung lưu tin rằng cứ tập trung phát triển kinh tế thì các vấn đề 
xã hội tự nhiên sẽ được giải quyết và sau đó sẽ dẫn đến một nền 
chính trị tốt đẹp. Cách này đã tỏ ra hiệu quả trong việc ngăn cản 
đáng kể sự đòi hỏi chính đáng của dân chúng thông qua tầng lớp 
xã hội quan trọng này. Người nghèo phải hèn đã đành, kẻ giàu giờ 
đây cũng hèn không kém. 

Cũng có những người dám lên tiếng với tinh thần trách nhiệm 
vì cộng đồng nhưng họ đã bị trấn áp vì bị cho là những nhân tố 
làm bất ổn xã hội và vi phạm pháp luật. Cần tỉnh táo nhìn nhận 
rằng các nguy cơ của quốc gia và của cả đảng cầm quyền hiện 
nay không đến từ lực lượng này mà nó đến từ bên ngoài và được 
trải thảm đỏ, nguy kịch hơn nữa là nó đến từ chính những kẻ cơ 
hội – một lực lượng nằm trong lòng của đảng Cộng sản nhưng lại 
không dễ nhận ra. Những ý kiến trái chiều, chính kiến bất đồng là 
sự phản biện cần thiết cho xã hội và cho đảng cầm quyền nếu nó 
có được một không gian hoạt động hợp pháp. Nó giúp phát hiện 
những lỗ hổng về mặt xã hội và chính trị vốn còn nguy hại hơn 
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nhiều lần các lỗ hổng kinh tế, đóng góp tốt cho sự phát triển, và 
góp phần ngăn chặn bớt những tệ nạn xã hội – cái mà đảng cầm 
quyền nào cũng cần để nâng cao uy tín. 

Một xã hội chỉ phát triển mạnh khi nào ý chí của số đông đươc 
thực thi thông qua quyền lực của nhà nước nhưng xã hội đó chỉ 
có thể thực sự ổn định lâu dài khi nào các ý kiến của một thiểu số 
dù rất nhỏ vẫn phải được lắng nghe. Những nhà bất đồng chính 
kiến ở Việt Nam hiện nay không có mục tiêu lật đổ chính quyền 
tuy vẫn có những ý kiến cực đoan, có muốn thì cũng chẳng đủ sức 
để làm. Việc bắt bớ họ chỉ tạo cho các thế lực thôn tính những cái 
cớ và điều kiện tốt để có thể mặc cả nhiều quyền lợi hơn trên đất 
nước Việt Nam và ghi điểm với dân chúng mà thôi. 

Sự lệ thuộc vật chất

Đáng lo là những kẻ dấu mặt hoặc ngụy trang bằng những 
vỏ bọc danh giá. Những thế lực thù địch ra mặt, những kế hoạch 
diễn biến hòa bình đều có những tổ chức công khai hoặc dễ bị 
phát hiện chẳng ăn thua gì trước sức mạnh của ngành an ninh 
Việt Nam. Phương thức thôn tính mới này không có tổ chức rõ 
ràng để mà phát hiện, nó đến từ mọi ngóc ngách, tấn công vào 
mọi tầng lớp bằng hai “cánh quân”: kinh tế - văn hóa và chính 
trị - xã hội. Một khi phát hiện một nước nào đó có dấu hiệu của 
sự suy giảm hệ miễn nhiễm quốc gia thì các doanh nghiệp của nó 
sẽ dùng các sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng văn hóa để kiếm lời 
nhanh và tạo ra các lỗ hổng kinh tế, xã hội ở đó. Tiếp theo là chính 
quyền của nó sẽ khai thác các lỗ hổng này để ra các điều kiện áp 
đặt tạo thêm quyền lợi cho các doanh nghiệp của nó, khoét sâu 
thêm các vấn đề xã hội và tăng thêm gánh nặng nợ nần của nước 
đó. Đến thời điểm chín mùi nó sẽ cho vỡ nợ và hoàn tất quá trình 
thôn tính. Hãy nghe lời thú nhận của một người trong cuộc: 
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“Một số người đổ lỗi cho việc chúng tôi mắc phải những vấn 
đề như hiện này là do một âm mưu có tổ chức. Tôi ước gì nó chỉ 
đơn giản như vậy. Các thành viên của một âm mưu có thể bị 
phanh phui và đưa ra xét xử. Song, những gì thực sự đang nuôi 
dưỡng hệ thống này còn nguy hiểm hơn cả âm mưu. Nó không 
chỉ do một nhóm người nhỏ lẻ nào điều khiển mà nó chịu sự 
chi phối của một khái niệm đã được coi là chân lý: đó là ý tưởng 
cho rằng mọi sự tăng trưởng kinh tế đều có lợi cho loài người 
và rằng càng tăng trưởng thì lợi ích càng lớn… Tất nhiên các 
khái niệm này hoàn toàn sai lầm. Chúng ta biết rằng ở rất nhiều 
nước, tăng trưởng kinh tế chỉ đem lại lợi ích cho một bộ phận 
nhỏ người dân và thực ra là đẩy đa số những người còn lại đến 
bờ tuyệt vọng… Khi con người được thưởng vì lòng tham thì sự 
tham lam sẽ trở thành một động lực tồi tệ.” (Lời thú tội của một 
sát thủ kinh tế - trang xiv)

Dù quá trình thôn tính chưa hoàn tất nhưng xã hội ta đã là 
một xã hội lệ thuộc. Người nghèo lệ thuộc người giàu, người giàu 
lệ thuộc quan chức, quan chức thì bị chi phối bởi những kẻ cơ hội. 
Người ta bị điều khiển bởi đồng tiền và những động lực vật chất, 
thật đúng như Rousseau nói trong Khế ước Xã hội: “làm theo 
kích thích của dục vọng là nô lệ”. Sự lệ thuộc vật chất dẫn đến ý 
thức lệ thuộc và ích kỷ. “Thôi, lo làm mà kiếm tiền, để ý chi đến 
những việc đó, gặp phiền phức bây giờ” là câu nói mà nhiều 
người bật ra khi nghe ai đó bức xúc về những vấn đề của xã hội 
và chính quyền. Những ý thức và suy nghĩ độc lập ngày càng hiếm 
hoi làm sức đề kháng của xã hội ngày càng xuống thấp. Khi mà 
thế lực thôn tính nhận thấy rằng nó có thể dẫn dắt các hành động 
của số đông bằng những tin đồn liên quan đến quyền lợi của họ, 
đó là lúc mà nó ra sẽ đòn quyết định. Một vài phép thử đã được 
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thực hiện như cơn sốt vàng năm trước và gần đây là chứng khoán.

Đáng lo hơn nữa là sự lệ thuộc suy nghĩ như vậy làm rất nhiều 
người, từ dân nghèo đến cả tầng lớp trung lưu hy vọng thụ động 
vào một sự thay đổi từ bên ngoài sẽ mang đến cho họ cuộc sống 
tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần và quyền lợi chính trị, mà 
không ý thức rằng chính mình mới là nhân tố quyết định những 
kết quả đó. Tác động từ bên ngoài là khách quan, dù muốn hay 
không muốn nó vẫn tồn tại, nhưng chính sức mạnh của nội lực 
mới quyết định kết quả của sự tác động đó là tốt hay xấu. Với sức 
đề kháng của xã hội như Việt Nam hiện nay, kết quả đó sẽ là một 
thảm họa. Chỉ cần nhìn vào thị trường thuốc chữa bệnh thì sẽ 
thấy quyền lợi và tính mạng của đại đa số dân ta đang bị hy sinh 
để phục vụ cho một nhóm lợi ích tư rất nhỏ trầm trọng đến mức 
nào. Các tập đoàn dược phẩm thao túng hoàn toàn thị trường 
nhờ sự tiếp tay của những kẻ cơ hội, đẩy giá thuốc lên khủng khiếp 
và liên tục nhiều năm qua bất chấp những nỗ lực của báo chí và 
những cố gắng của một số quan chức có trách nhiệm. Không cẩn 
thận thì thị trường xăng dầu sắp tới cũng sẽ bị lũng đoạn. 

Vấn nạn và tâm linh

Các vấn nạn xã hội chưa bao giờ được nhìn nhận và phân tích 
khách quan theo qui luật nhân quả để tìm ra bản chất của nó 
mà chữa trị hiệu quả. Giai đoạn đầu sau khi mở cửa người ta đổ 
lỗi cho chúng là do kinh tế thị trường, còn bây giờ phát triển kinh 
tế thuần túy được xem là cứu cánh để giải quyết chúng. Nhũng 
nhiễu cửa quyền, tham nhũng, thiếu dân chủ và minh bạch, tai 
nạn giao thông nghiêm trọng, môi trường bị hủy hoại trầm trọng, 
v.v… được cho là do dân trí còn thấp, trình độ phát triển kinh tế 
chưa cao, chúng sẽ tự cải thiện khi mà kinh tế phát triển hơn nữa. 
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Nền kinh tế Việt Nam sau khi Pháp thuộc phát triển hơn nhiều 
thời tự chủ phong kiến trước đó, nhưng dân ta đã được hưởng 
những gì? Ai cũng thấy rằng nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang 
phát triển nhanh liên tục thời gian qua, nhưng nhanh bao nhiêu 
thì các vấn nạn xã hội lại phát triển mạnh hơn bấy nhiêu lần.

Sao không chịu nhìn nhận rằng chúng là sản phẩm của sự 
mất cân đối giữa các chính sách kinh tế, văn hóa, chính trị, xã 
hội; chúng chẳng do kinh tế thị trường mà do chính cái cơ chế 
tạo động lực cho xã hội đã bị vật chất hóa. Khi nào vật chất còn 
quyết định ý thức thì khi đó sự suy thoái xã hội là không thể 
tránh khỏi. 

Tấm gương làm giàu của những kẻ cơ hội đã tạo ra một tâm lý 
lao vào kiếm tiền một cách thiếu trách nhiệm. Bây giờ quá nhiều 
kẻ giàu nhờ thế lực, nhờ ăn may và liều lĩnh mà không nghĩ đến 
những tai họa mình tạo ra cho cộng động. Đầu cơ nhà đất để trục 
lợi mặc cho nhiều người chưa có nhà, nông dân bị mất đất mà 
chưa có việc làm mới; thầy thuốc tiếp tay đẩy giá thuốc mặc cho 
bệnh nhân của mình rơi vào cảnh khốn cùng; nạn mãi lộ và ăn 
tiền để cấp phép giao thông kém chất lượng mặc cho hàng chục 
nghìn người chết vì tai nạn; tạo sự khan hiếm giả nhằm kích giá 
chứng khoán lên rồi bán ra cổ phần riêng của mình để trục lợi 
thay vì phát hành thêm nhiều nữa để huy động vốn phát triển, 
đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, v.v… chỉ là một vài trong hàng 
ngàn kiểu kiếm tiền bất chấp đạo đức. Những người làm giàu 
bằng trí tuệ nhờ mục tiêu tạo ra lợi ích cho cộng đồng thật đáng 
trân trọng nhưng còn quá hiếm hoi.

Thay vào đó, những kẻ giàu thể hiện tấm lòng với cộng đồng 
bằng cách bỏ ra ít tiền để làm từ thiện, rồi dùng từ thiện để quảng 
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bá hình ảnh của mình bằng những chiến dịch rầm rộ kêu gọi 
chung tay góp sức vì người nghèo. Để tự trấn an mình thì họ ra 
sức cúng bái, lễ chùa và thuê thầy thực hành các nghi lễ tâm linh; 
rồi thông qua lễ để cầu xin quan lộc. Họ hứa với thánh thần rằng 
nếu được thì họ sẽ cúng lễ nhiều hơn. Nhưng trớ trêu là rất nhiều 
người trong họ cho rằng làm thế là mình sống có tâm đạo. Chính 
quyền thì cho rằng đó đã là sự tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Những 
giá trị thuần khiết như tâm linh giờ đây cũng bị biến thành công 
cụ để kinh doanh kiếm tiền. 

“Dân sính lễ là điềm suy xã tắc, dân ngộ đạo là điềm thịnh 
quốc gia”. Xã hội giờ đây đã thực sự suy thoái trầm trọng. 

Chấn đạo thì quốc hưng

Chính quyền bất lực với vấn nạn này vì các giải pháp và mệnh 
lệnh hành chính đều bị vô hiệu, bóp méo và lợi dụng. Giờ đây 
người ta nghĩ đến các cuộc vận động kêu gọi đạo đức, nhưng sự 
thất bại là có thể đoán trước. Những kẻ cơ hội sẽ tán dương và rồi 
sẽ lợi dụng và bóp méo nó để trục lợi, thậm chí là dùng nó để loại 
trừ đối thủ. Xã hội bây giờ không có những động lực tinh thần để 
hưởng ứng những cuộc vận động như vậy. Hãy chờ xem những 
hậu quả tạo ra từ cuộc vận động chống tiêu cực trong ngành giáo 
dục sẽ nặng nề đến thế nào. 

Nhà nước cần tập trung chấn đạo cho quốc gia. Đạo không 
phải là tôn giáo, các tôn giáo là những phương pháp hiệu quả để 
tải đạo. Đạo là những qui luật vận động thiên nhiên khách quan 
của trời đất mà khi ngộ đạo con người sẽ hiểu rằng trên có trời, 
dưới có đất và ở giữa cái không gian ấy con người cần sống với 
nhau bằng lòng nhân nghĩa. Chỉ khi đó cuộc sống của người dân 
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mới có được sự cân bằng giữa đời sống vật chất, đời sống tinh thần 
và đời sống tâm linh mà không bị rơi vào các thái cực của đam mê 
vật chất, độc đoán hoặc lệ thuộc tư tưởng và mê cung tôn giáo. Sự 
cân bằng như vậy sẽ làm cho xã hội thăng hoa. Khi đó sức miễn 
nhiễm và đề kháng của xã hội sẽ rất cao nhờ ý thức độc lập tự chủ 
và tương trợ cộng đồng của mỗi công dân. 

Đó là điều kiện cần thiết để xây dựng một quốc gia độc lập và 
cường thịnh. Đó cũng là lúc mà các doanh nghiệp trong nước có 
đủ sức mạnh để cùng với nhà nước điều tiết các hoạt động kinh tế 
hướng đến lợi ích của người dân, cùng làm dân giàu nước mạnh. 

Cả nước hãy góp phần đừng để tham nhũng trở thành quốc đạo.”



Sự sụp đổ là tất yếu 
- “Diễn biến hòa bình” thực sự là gì?

Từ những nguy cơ trên thì sự sụp đổ của thể chế chính trị 
hiện nay là không thể tránh khỏi nếu không có các biện pháp 
cải tổ, thay đổi. Trong một bối cảnh như vậy, nhà nước cần 
hành động ra sao?

Trích bài viết “KHỦNG HOẢNG – CƠ HỘI CUỐI” (tháng 
11/2008):

Thiếu tỉnh táo chiến lược lần này sẽ dẫn đến một sự sụp đổ. 
Hậu quả của nó sẽ rất kinh hoàng và còn phải chịu thêm tác động 
kép của khủng hoảng thế giới. Việt Nam đang phụ thuộc quá 
nhiều vào ngoại lực. Lần này không chỉ dân nghèo, bình dân phải 
hứng chịu nặng nề, mà thành phần trung lưu thành thị lẫn nông 
thôn đều sẽ phải chịu đựng những hậu quả kinh khủng, chưa thể 
lường hết được. Những lúc khó khăn, người dân có quyền trông 
chờ vào sự ra tay của nhà nước, điều đó không thể gọi là ỷ lại. 
Nhưng nhà nước sẽ làm gì thì đến giờ vẫn chưa rõ ngoài việc kêu 
gọi toàn dân cùng chia sẻ khó khăn và làm mọi người lạc quan ảo. 
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Trong những tình huống như vậy, nếu không có những cam 
kết thành thật và dẫn hướng từ nhà nước thì dân chúng sẽ hành 
động ở trạng thái mất niềm tin để tự cứu lấy mình. Đó là lúc rối 
loạn xã hội sẽ phát triển nhanh chóng. Và những kẻ đầu cơ trên 
sự rối loạn đó lại xuất hiện đúng lúc.” 

Từ trước đến nay, nguy cơ sụp đổ thường được đổ lỗi do 
âm mưu của các thế lực thù địch, phản động tạo “diễn biến hòa 
bình” để phá hoại. Thế nhưng cho dù không có các thế lực thù 
địch nào thì Đảng Cộng Sản cũng đã tự đưa mình vào bước 
đường cùng khi chọn con đường sai qui luật và ngày càng đi 
xa rời với quỹ đạo phát triển chung của nhân loại. Trần Huỳnh 
Duy Thức đã phân tích về “Diễn biến hòa bình” thật sự là gì 
trong lá thư kháng cáo của mình:

““Diễn biến hòa bình” là một từ quen thuộc nhưng thực chất 
và bản chất của âm mưu diễn biễn hòa bình hoàn toàn không 
phải như những gì mà mọi người đang hiểu và nhìn nhận từ 
bề nổi của nó và những thủ đoạn tuyên truyền về nó. Hãy thử 
nghiên cứu kịch bản diễn biến hòa bình đầu tiên dẫn đến sự sụp 
đổ của Liên Xô. Lúc đó đối thủ thúc đẩy Liên Xô áp dụng kinh tế 
thị trường nhưng càng thúc đẩy thì Liên Xô càng cự tuyệt vì cho 
rằng đây là cách mà đối thủ muốn để xóa bỏ chế độ xã hội chủ 
nghĩa của mình, làm tan rã đảng Cộng sản của mình. Cùng lúc 
đó thì Liên Xô bị kéo vào một cuộc chơi là chạy đua vũ trang trong 
thời kỳ chiến tranh lạnh. Đối thủ nhờ có nền kinh tế thị trường 
nên càng đầu tư “chạy đua” thì càng kích thích kinh tế phát triển, 
trong khi đó Liên Xô vì không có nền kinh tế thị trường nên càng 
“chạy đua” thì càng kiệt quệ. Nhưng đối thủ vẫn liên tục khen ngợi 
Liên Xô về những thành tích “chạy đua” và những giải pháp khác 
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trong thời chiến tranh lạnh. Cứ như vậy cái bẫy sập dần, đến khi 
nhìn thấy thì đã quá trễ, sự sụp đổ xảy ra một cách đột biến. Còn 
kịch bản mới diễn biến hòa bình cho thời đại ngày nay là gì? Phải 
chăng nó hoàn toàn có cùng bản chất với kịch bản đầu tiên, chỉ 
khác về hiện tượng?

Trung Quốc và Việt Nam đang tái diễn lại sai lầm này vì họ 
không thể tiêu hóa nổi kết quả đương nhiên của sự tiến hóa do 
vận động của nền kinh tế thị trường vốn bắt buộc đòi hỏi một thể 
chế chính trị ngày càng dân chủ để có được một môi trường xã hội 
hỗ trợ cho một nền tảng như đề cập ở trên. Một chính thể như vậy 
sẽ cân bằng mối quan tâm của xã hội giữa những nhóm lợi ích 
khác nhau vốn luôn tồn tại cho dù luật pháp có thừa nhận hay 
không. Việc chạy ảnh hưởng của các nhóm này sẽ được diễn ra 
giữa thanh thiên bạch nhật để ngăn ngừa việc đưa và nhận hối lộ 
làm băng hoại các quan hệ xã hội. Chính thể này cũng sẽ không 
tước đoạt tự do của báo chí mà ngược lại, giao phó đầy đủ trách 
nhiệm cho nó phản ánh nhiều khía cạnh của cuộc sống một cách 
đa chiều, ngăn ngừa và đem ra ánh sáng những phi vụ lén lút. 
Nó cũng sẽ trao quyền cho công dân buộc những người đang nắm 
quyền phải giải trình.

Mặc dù hai nước này đã chấp nhận kinh tế thị trường và nhận 
hưởng công trạng của nó, nhưng họ dường như không thấy được 
quy luật này diễn biến không thể đảo ngược như thế nào và nó 
sẽ đẩy tất cả các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị đến đâu. Nên họ 
kịch liệt chống lại sự tiến hóa tất yếu này, tội phạm hóa nó bằng 
thuật ngữ “diễn biến hòa bình”. Lịch sử đang lặp lại. Thuật ngữ 
“diễn biến hòa bình” bây giờ đóng vai trò như từ “phản động” 
trong thời đại của Liên Xô, đàn áp tất cả mọi sáng kiến nhằm 
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tiến hóa đất nước đến sự giàu đẹp một cách hòa bình và trừng 
phạt ngay cả những người đầy thiện chí để đổi lấy nhiều tràn lan 
các quan chức tham nhũng và tha hóa, sự suy thoái đạo đức xã 
hội, những người dân khiếp sợ và mất tự tin. Trong diễn biến hòa 
bình bây giờ dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận báo chí có 
giá trị như nền kinh tế thị trường trước đây vậy. Nhưng bị thúc 
đẩy cải cách nhân quyền, dân chủ thì chính quyền càng e dè, cho 
rằng đây là những cái mà sẽ được dùng để “diễn biến hòa bình” để 
thay đổi chế độ của mình. Cuộc chơi mới bây giờ là toàn cầu hóa, 
không còn là chiến tranh lạnh nữa. Mà dân chủ, nhân quyền, tự 
do ngôn luận báo chí là những công cụ tạo ra sức mạnh và tự điều 
tiết không thể thiếu đối với các vấn đề kinh tế, xã hội trong một 
môi trường toàn cầu hóa, tương tự như tính chất tự điều tiết và 
sức mạnh của nền kinh tế thị trường mà kế hoạch hóa tập trung 
không thể làm được. Trong khi đó, kịch bản mới lại xuất hiện 
thêm nhân tố mới là những kẻ cơ hội nằm trong lòng đối thủ, đây 
chính là những kẻ tham nhũng vì quyền lợi cá nhân sẵn sàng tiếp 
tay cho bên ngoài. Những kẻ này ở bên trong ra sức thổi phồng 
làm cho các lãnh đạo của đối thủ càng sợ hãi về những nguy cơ 
không có thật của “diễn biến hoà bình” trên bề nổi, càng làm cho 
các lãnh đạo lo lắng về dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận báo 
chí mà quên đi đây chính là những mục đích và lý tưởng thực tâm 
của mình. Rồi từ đó tự đánh mất đi những công cụ sức mạnh và 
tự điều tiết rất hiệu quả và không thể thiếu trong môi trường toàn 
cầu hoá, để sử dụng những biện pháp điều tiết khác rất vất vả, tốn 
kém mà lại không hiệu quả, lại bị lợi dụng hiệu quả bởi những 
kẻ cơ hội. Cùng lúc đó những kẻ cơ hội và chủ mưu diễn biến hoà 
bình cùng nhau ca ngợi những thành tích và giải pháp của đối 
thủ, tới lúc các đối thủ nhận ra sai lầm thì đã quá trễ, sự sụp đổ 
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là tất yếu. Diễn biến hoà bình theo đúng bản chất của nó diễn 
biến một cách âm thầm và kín đáo trong giai đoạn đầu nhưng 
khi những kẻ cơ hội đã phá vỡ được thế cân bằng bên trong thì kết 
quả tiếp theo sẽ diễn ra một cách đột biến, và đó chính là sự sụp 
đổ giống như trường hợp của Liên Xô.  

Diễn biến hòa bình thực sự không hề có một tổ chức nào đứng 
sau để bị phá vỡ được cả. Vì nó đúng như  ý nghĩa tên gọi của nó 
là sự diễn biến theo những qui luật tự nhiên của con người, được 
dẫn dắt bằng cách kích vào động cơ vật chất của con người và 
điều khiển bằng nỗi sợ hãi của con người.“Diễn biến hòa bình” 
ngày nay chính là việc đi ngược lại với các qui luật về dân chủ, 
nhân quyền để tự mình sụp đổ, chuốc lấy thảm họa cho đất nước, 
cho dân tộc của mình.”

* * *

Có thể thấy đất nước lâm vào những khủng hoảng như hiện 
nay là do đã chọn lựa một mô hình phát triển sai, trái qui luật 
khách quan mà trong đó quan trọng nhất là trái các qui luật về 
dân chủ và nhân quyền. Để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng 
hoảng và nguy cơ thôn tính thì chỉ có một con đường: xây dựng 
lại đất nước dựa trên nền tảng dân chủ và nhân quyền.  





Phần III

CON ĐƯỜNG VIỆT NAM 
- CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 
TRÊN NỀN TẢNG QUYỀN CON NGƯỜI





GIỚI THIỆU VỀ CUỐN SÁCH
 “CON ĐƯỜNG VIỆT NAM”

“Dâng tặng Mẹ Việt Nam tất cả tri thức Mẹ đã ban cho đứa 
con Lạc Hồng này.

Thương tặng Má, người chưa từng dạy con một tiếng yêu 
nước nhưng cách Má chăm sóc cọng cỏ, ngọn cây, con gà, con 
chó và lòng thương người của Má dành cho những người nghèo 
khổ đã truyền cho con tình yêu quê hương chẳng biết tự bao giờ.

Kính tặng Ba, ngừời đã truyền cho con lời dạy: “Phải học để 
trở thành người tốt”.

Thân tặng gia đình yêu thương và những người đã dành tình 
yêu và sự ủng hộ cho tôi.”

Đó là những dòng chữ đầu tiên mà Trần Huỳnh Duy Thức 
đã viết khi khởi sự biên soạn cuốn sách Con Đường Việt Nam. 
Tình yêu quê hương, đất nước là động lực to lớn thúc đẩy Trần 
Huỳnh Duy Thức biên soạn cuốn sách này. Càng nghiên cứu 
sâu về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của Việt Nam, Trần 
Huỳnh Duy Thức càng nhận ra những nguy cơ nghiêm trọng 
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đe dọa đất nước ngày một tới gần và tất yếu sẽ diễn ra nếu không 
có những biện pháp chấn chỉnh, đối phó kịp thời. Thế nhưng 
những lá thư cảnh báo gửi cho những người lãnh đạo đất nước 
chỉ nhận được một sự im lặng. Ý thức được rằng cuộc khủng 
hoảng kinh tế - chính trị - xã hội sắp diễn ra sẽ đe dọa đến vận 
mệnh đất nước, trực tiếp tác động lên cuộc sống của hàng chục 
triệu người dân, Trần Huỳnh Duy Thức quyết định phải nghiên 
cứu để tìm cho ra bản chất của các vấn đề mà đất nước đang 
gặp phải, qui luật của sự phát triển thành công của các nước 
trên thế giới và quan trọng hơn cả là con đường nào phù hợp 
với Việt Nam để phát triển thành một nước thịnh vượng, văn 
minh thực sự.

Đầu năm 2008, nhóm nghiên cứu Chấn quyết định viết 
quyển sách Con Đường Việt Nam. 

Trần Huỳnh Duy Thức đảm nhận trách nhiệm điều hành 
kiêm phụ trách phần “Sách lược phát triển Kinh Tế”. Lê Công 
Định phụ trách phần “Cải cách Tư Pháp và Hành Chính”, gọi 
tắt là cải cách pháp luật. Lê Thăng Long phụ trách phần “Biển 
Đông”. Ngoài ra để hoàn thành công trình này, nhóm nghiên 
cứu Chấn dự định mời thêm nhiều nhân sĩ, trí thức cùng hợp 
tác. Với tiêu chí duy nhất là lòng yêu nước và cùng trăn trở cho 
vận mệnh và tương lai của đất nước, nhóm Chấn đã mời nhiều 
nhân vật có uy tín, có tiếng, thuộc các thành phần khác nhau, 
không phân biệt quan điểm chính trị.  

Trong giai đoạn này, nhóm Chấn cũng đã tiếp xúc với ông 
Nguyễn Sĩ Bình (một người lãnh đạo của đảng Dân chủ Việt 
Nam) để nhờ ông giúp đỡ tìm kiếm các số liệu, dữ liệu nghiên 
cứu và mời hợp tác viết cuốn sách Con Đường Việt Nam. 
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Vào lúc bị bắt hồi tháng 5 và 6 năm 2009, Thức, Định và 
Long vẫn còn đang viết dở dang phần của mình phụ trách trong 
cuốn sách. Các dữ liệu chính lưu trữ trong máy tính cá nhân 
đều bị thu giữ để làm bằng chứng kết tội, các máy tính cá nhân 
này sau đó đều bị sung công đem ra bán. Tuy nhiên, cuốn sách 
đã không vì vậy mà dang dở toàn phần. Rất may gia đình của 
Trần Huỳnh Duy Thức đã tìm được một phần đang viết dở của 
Thức lưu trữ trong một USB và công bố nội dung này. Về phần 
mình, ý thức được tầm quan trọng của việc hoàn thành cuốn 
sách trong giai đoạn nguy cấp này, Trần Huỳnh Duy Thức đã 
tận dụng mọi cơ hội để viết tiếp công trình còn dang dở của 
mình mặc những khó khăn chốn lao tù. Thức đã trình bày 
nội dung cuốn sách trong đơn kháng cáo. Năm 2011 khi đã bị 
chuyển đến trại giam Xuân Lộc, anh tiếp tục viết lại nội dung 
tóm lược những ý chính của cuốn sách dài 50 trang giấy. Lúc đó, 
Lê Thăng Long đã chép lại nội dung này xen kẽ trong các lá thư 
gia đình và mang ra khi mãn hạn tù.

Cuốn sách Con Đường Việt Nam là tâm huyết của Trần 
Huỳnh Duy Thức và những người bạn cùng chí hướng của 
anh dành cho đất nước và dân tộc. Cái giá phải trả cho những 
tấm lòng yêu nước này là những bản án tù đày khắc nghiệt, làm 
mất đi cơ hội hoàn thành cuốn sách tâm huyết của họ. Nhận 
ra ý nghĩa to lớn của cuốn sách xét trong hiện trạng xã hội 
hiện nay, Phong trào Con Đường Việt Nam quyết định biên 
tập lại nội dung của cuốn sách từ những tài liệu thu thập được. 
Chúng tôi tin rằng  những tư tưởng và giải pháp trong cuốn 
sách rất có giá trị, đúng đắn và thích hợp để đưa đất nước ra 
khỏi khủng hoảng và nguy cơ bị thôn tính, do đó cuốn sách 
Con Đường Việt Nam được biên tập lại với ước nguyện chuyển 
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tải đến quý độc giả nội dung các tác giả muốn gửi gắm. Hy 
vọng một ngày không xa các tác giả sẽ có cơ hội hoàn thành 
cuốn sách tâm huyết của mình.

Bố cục

Ở phần III này, tức nội dung cuốn sách Con Đường Việt Nam 
được biên tập lại, bố cục sẽ gồm các phần sau:

Chương I: Đặt vấn đề – các câu hỏi cần suy xét trước khi 
nghiên cứu, tìm ra con đường để chấn hưng và phát triển đất 
nước. Đây cũng chính là những trăn trở luôn nung nấu trong 
lòng tác giả suốt 5 năm trước khi quyển sách Con Đường Việt 
Nam ra đời.

Chương II: Những nhận thức tiền đề – sẽ trình bày những 
nguyên lý vận hành của các qui luật khách quan trong các hoạt 
động kinh tế, chính trị, xã hội của con người, bao gồm những 
qui luật đã được thừa nhận rộng rãi, những qui luật được rút ra 
từ các học thuyết của Mác và cả những qui luật mới được phát 
hiện trong quá trình nghiên cứu tìm lời giải cho Con Đường 
Việt Nam. Trong số những cái mới này có cái được thực chứng 
thông qua số liệu thực ở nhiều nơi trên thế giới nhưng có nhiều 
cái được phát biểu ở dạng tiền đề (không thể chứng minh được) 
để làm nền tảng lý thuyết cho việc lý giải nhiều sự kiện phổ biến 
trên thế giới. Các tiền đề dù không chứng minh được nhưng 
đó là kết quả của một quá trình quan sát kỹ các hiện tượng 
phổ biến trên thế giới, phân tích sâu vào bản chất của chúng và 
suy luận rộng mối quan hệ của các bản chất này thành những 
nguyên lý mang tính qui luật. Điều quan trọng là những nguyên 
lý này phải lý giải được các hiện tượng tương tự một cách logic 
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biện chứng. Đây cũng là nguyên tắc nghiên cứu được cuốn sách 
Con Đường Việt Nam áp dụng để phát hiện các qui luật khách 
quan nhằm giải đáp những câu hỏi ở quá khứ và tìm lời giải cho 
những vấn đề của hiện tại và tương lai.

Tìm ra sức mạnh và cơ hội từ những góc nhìn mới là mục 
tiêu của Chương II – những nhận thức tiền đề.

Chương III: Giải pháp và chiến lược – sẽ kiến nghị một mô 
hình quản lý nhà nước nhằm tạo ra cách thức quản trị đất nước 
thuận theo các qui luật khách quan nên sẽ hiệu quả và hợp lòng 
dân; sẽ lý giải và chứng minh cách thức như vậy tất yếu tạo ra 
một nền tảng chính trị dân chủ. Phần này cũng sẽ kiến nghị 
một chiến lược phát triển được theo mô hình quản trị chiến 
lược thông qua việc xác định 2 đích nhắm chiến lược đơn giản 
nhưng hiệu quả. 

Chương IV – Các sách lược tập trung – sẽ đề cập đến 5 lĩnh 
vực: kinh tế, giáo dục, cải cách hành chính và tư pháp (gọi tắt là 
pháp luật), biển Đông và Tây Nguyên. Đây cũng là 5 vấn đề mà 
chắc chắn Việt Nam sẽ phải đối mặt căng thẳng một khi khủng 
hoảng nổ ra. Chúng được lựa chọn tập trung vì vừa mang tính 
cấp bách để đối phố với khủng hoảng, vừa mang tính lâu dài để 
phát triển đất nước bền vững. Dựa trên những nhận thức tiền 
đề ở Chương II và giải pháp chiến lược ở Chương III, Chương 
IV này cũng sẽ đưa ra các sách lược cụ thể cho 5 lĩnh vực/vấn 
đề nêu trên nhằm không những để đất nước tránh được thảm 
họa mà còn nhanh chóng phát triển bền vững sau đó. Sách lược 
kinh tế sẽ giới thiệu một mô hình phát triển kinh tế dựa trên 
một chiến lược gọi là điểm cân bằng: tận dụng các lợi thế và sức 
mạnh từ bản sắc văn hóa, lịch sử của dân tộc và địa chính trị của 
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đất nước để biến Việt Nam thành một trung tâm giao lưu kinh 
tế, giao thoa văn hóa giữa các xu thế đông và tây. Con Đường 
Việt Nam sẽ lý giải vì sao những sự giao lưu và giao thoa như 
vậy sẽ tự động hướng tới và hỗ trợ tạo ra sự cân bằng giữa các 
xu thế đó, nhờ vậy mà Việt Nam hưởng lợi, đồng thời góp phần 
tạo ra sự ổn định, hòa bình cho thế giới. Bốn sách lược còn lại 
cũng được xây dựng trên quan điểm chung này.

Chương V – Tóm tắt các kiến nghị – sẽ hệ thống hóa lại tất 
cả những đề nghị đã nêu trong các Chương II, III, IV, đồng thời 
cũng đưa ra lưu ý một số hành động cần thực hiện ngay để hãm 
phanh tình trạng trầm trọng đang càng xấu đi cũng như một số 
việc cần tránh vì có thể sẽ làm trầm trọng hơn tình hình trong 
lúc xảy ra khủng hoảng.



CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 
TRÊN NỀN TẢNG QUYỀN CON NGƯỜI

(Nội dung tóm lược cuốn sách “Con đường Việt Nam”)





Chương I 

Đặt vấn đề

Vì sao Việt Nam đã đổi mới và có tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cao liên tục trong hơn 23 năm qua nhưng vẫn còn là nước 
nghèo? Vì sao rất nhiều nước đã có thể chế chính trị đa đảng 
hơn nửa thế kỷ rồi mà vẫn dậm chân ở mức thu nhập trung 
bình trong hơn 20 năm qua, thậm chí nhiều nước vẫn còn 
nghèo đói và đầy rẫy các vấn nạn tham nhũng cường quyền? 
Tại sao Trung Quốc chỉ có một đảng cầm quyền lại có thể tạo  
ra sự phát triển nhanh chóng liên tục hơn 30 năm qua, nhưng 
phải đến hơn 40 năm nữa (2050) mới chỉ tới được giai đoạn 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Liệu nước này có tránh được cái 
bẫy thu nhập trung bình nhiều nước đã bị mắc vào để tiếp tục 
phát triển đạt được sự dân chủ và thịnh vượng, hay sẽ sụp đổ 
bất ngờ như Liên Xô trong giai đoạn đầu phát triển đã có sự 
tăng trưởng nhanh chóng và những thành tựu lớn hơn nhiều 
những gì Trung Quốc làm được 30 năm qua? Làm sao mà đảng 
Dân chủ tự do (LDP) tại Nhật và Hành động nhân dân (PAP) 
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tại Singapore là đảng duy nhất cầm quyền liên tục trong một 
thời gian dài ở các nước này lại đưa đất nước họ phát triển bền 
vững, nhanh chóng để trở thành các nước thuộc thế giới thứ 
nhất trong thời gian cầm quyền của những đảng đó? Vì sao mà 
nghèo đói, tham nhũng, cường quyền có thể tồn tại phổ biến và 
hoành hành tại bất kỳ nước nào dù ở đó có một hay nhiều đảng 
chính trị, bất chấp ý thức hệ chính trị khác nhau,và dù ý thức hệ 
nào cũng đều hướng tới những mục đích tốt đẹp vì con người 
và được khẳng định, bảo vệ bằng hiến pháp?

Một nền dân chủ được hình thành chỉ bởi ý muốn chủ quan 
của con người hay tồn tại những qui luật khách quan chi phối 
sự vận hành của xã hội loài người trong quá trình vận động của 
nó để đạt đến một nền dân chủ? Và liệu một xã hội dân chủ có 
tất yếu dẫn đến một xã hội thịnh vượng không? Có hay không 
những qui luật khách quan chi phối sự vận hành của một thế 
giới toàn cầu hóa tương tự như qui luật kinh tế thị trường đối 
với các hoạt động kinh tế? Những đặc tính căn bản của toàn cầu 
hóa là gì, và có những đặc tính nào từ bản sắc và văn hóa của 
dân tộc Việt Nam phát huy được thế mạnh do phù hợp với đặc 
tính của toàn cầu hóa này hay không? Liệu sự hình thành và 
phát triển của các hình thái xã hội loài người từ lúc nguyên thủy 
đến phong kiến, tư bản,… là tất yếu theo một qui luật khách 
quan nào đó bất chấp ý muốn chủ quan của con người, hay 
các hình thái này chỉ là sản phẩm của nhân sinh quan? Mức độ 
tồn tại và ảnh hưởng của các tính chất đối ngược nhau trong 
một xã hội (như lạc hậu và văn minh, cường quyền và dân chủ, 
tham nhũng và công bằng) có tuân theo những qui luật khách 
quan nào đó mà con người cần hiểu biết nếu muốn thiết lập 
những cơ chế hiểu quả để giảm thiểu cái xấu và phát huy cái 
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tốt không? Có những chỉ dấu nào của một xã hội mà có thể đo 
lường được dễ dàng nhưng lại cho thấy và dự báo tốt mức độ 
ổn định/bất ổn, phát triển bền vững/khủng hoảng sụp đổ của 
xã hội đó không?

Vì sao chủ nghĩa Mác bị mất tính hấp dẫn trong khi lý 
tưởng mà chủ nghĩa này hướng đến là rất cao đẹp, và Mác lại 
là người đầu tiên dự báo chính xác được hình thái và bản chất 
của thế giới toàn cầu hóa ngày nay? Vì sao Liên xô sụp đổ? 
Đây là minh chứng cho sự sai lầm của chủ nghĩa Mác hay đó 
là bài học quý giá để tránh sự giáo điều, duy ý chí, áp đặt quan 
điểm chủ quan (của những người vận dụng chủ nghĩa Mác) 
trở thành qui luật khách quan mà không hề đảm bảo tính logic 
biện chứng của chính Mác đưa ra? Vì sao khá nhiều nước liên 
tục thay đổi hiến pháp theo hướng tốt hơn nhưng vẫn bất ổn 
hoặc càng bất ổn, không phát triển được nữa? Những động lực 
gì sẽ dẫn đến sự thay đổi và phát triển xã hội một cách tốt đẹp 
và ngược lại? Làm sao để những động lực này thuần túy kinh 
tế có thể thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển xã hội một cách 
cân bằng và công bằng?

Làm sao để Việt Nam phát triển bền vững, nhanh chóng 
thành một nước dân chủ thịnh vượng? Làm sao lý tưởng “Làm 
theo năng lực hưởng theo nhu cầu” trở thành thực tế? Làm 
sao để Việt Nam không bị biến thành một dạng nô lệ kiểu mới 
trong thời đại toàn cầu hóa? 

Những câu hỏi trên là những vấn đề phải được phân tích sâu 
sắc vào bản chất để giải đáp trong quá trình tìm lời giải của Con 
Đường Việt Nam nhằm rút ra được những nguyên lý, qui luật 
liên quan của chúng.





Chương II

Những nhận thức tiền đề

THUỘC TÍNH VÀ QUY LUẬT

Thuộc tính bất biến của tự nhiên

Liệu một hình thái xã hội nào đó có gắn chặt với một thuộc 
tính bất biến của nó, chẳng hạn như “bản chất của chủ nghĩa tư 
bản là xấu xa và người bóc lột người”, hoặc “bản chất của chủ 
nghĩa xã hội/chủ nghĩa cộng sản là tốt đẹp và luôn vì nhân dân”?

Chỉ có những yếu tố nào được định tính bởi Tạo hóa mới có 
tính bất biến – chính là bản chất của chúng. Con người không 
thể kiểm soát hoặc thay đổi các bản chất này, chẳng hạn như các 
nguyên tố hóa học, trọng lực và quyền con người. Tất cả thuộc 
tính của những gì con người có thể kiểm soát được thì luôn 
có thể thay đổi, tùy thuộc vào thời đại, sức mạnh con người và 
quan trọng nhất là vào luật lệ liên quan của Tạo hóa. Ví dụ, con 
người có thể sản xuất nhiều loại thép khác nhau: rỉ hoặc không 
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rỉ; những chiếc máy bay khác nhau: cánh quạt hoặc phản lực; 
và những xã hội trái ngược nhau: cường quyền à tham nhũng 
à nghèo khổ à lạc hậu, hay dân chủ à công bằng à thịnh vượng 
àvăn minh. Con người sáng tỏ và tuân thủ càng nhiều quy luật 
tự nhiên và kiến thức của các quy luật này thì thép, máy bay và 
xã hội được làm ra càng tốt, và càng có nhiều người chấp nhận 
các sản phẩm của mình một cách thuyết phục. Nói một cách 
chính xác, sức mạnh của nhân loại tùy thuộc và tỷ lệ thuận với 
sự hiểu biết của con người về các quy luật của Tạo hóa. Đây là 
sức mạnh chính đáng và bền vững.

Sự phát hiện của Newton về quy luật Vạn vật hấp dẫn đã 
không chỉ khai tử chân lý áp đặt sai lầm của Giáo hội La Mã: 
“mặt trời xoay quanh trái đất” và kéo theo tòa án dị giáo phục 
tùng của nó, mà còn khởi tạo nên một sự khai sáng vĩ đại về thế 
giới vật lý cho nhân loại, rồi dẫn đến cuộc Cách mạng Khoa học 
Kỹ thuật. Và sự thịnh vượng của thế giới đã phồn vinh vô số kể 
từ sau sự ra đời của Sự thịnh vượng của các quốc gia – một tuyệt 
tác của Adam Smith đã giúp cho con người hiểu rõ các quy luật 
tự nhiên về kinh tế. Ông gọi chúng là “hệ thống tự do tự nhiên” 
mà sau đó được áp dụng rộng rãi bởi nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa một cách rất thành công dưới thuật ngữ ngày nay: “các 
nguyên lý kinh tế thị trường tự do”. Do vậy, một số người tôn 
Adam Smith là người sáng lập của chủ nghĩa tư bản. Nhưng 
đây là một ý kiến sai. Ông đã không khởi xướng một học thuyết 
cho một chủ nghĩa trong quyển Sự thịnh vượng của các quốc gia 
của mình, và thuật ngữ chủ nghĩa tư bản chỉ xuất hiện gần một 
thế kỷ sau tác phẩm của ông. Thay vào đó, ông đã tìm ra những 
động lực kinh tế nằm ở đâu, chỉ ra cách các động lực này vận 
hành và làm sao để điều khiển chúng, chính phủ nên làm sao và 
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không nên can thiệp như thế nào để đảm bảo chúng vận hành 
đúng đắn và tự nhiên (tức là theo đúng bản chất của chúng). Tất 
cả những điều này bàn đến các quy luật về bản chất của kinh tế, 
hoặc những nguyên lý của các bản chất kinh tế.

Thuộc tính biến đổi của các hình thái xã hội và lý tưởng 
của chủ nghĩa

Trên thực tế, chủ nghĩa tư bản không hề được hình thành 
bởi một bản tuyên bố của một học thuyết được định dạng hoặc 
đóng khuôn sẵn, đặt ra các quy tắc áp đặt cứng nhắc đối với 
những người theo nó. Mà nó được thành hình tự nhiên, tức 
là những ai ủng hộ nó đã tôn trọng các bản chất của kinh tế và 
những sự tiến hóa diễn ra theo các quy luật của các bản chất 
này theo chiều hướng của các hoạt động phổ biến. Làm như 
vậy từng bước, nó đã dần hình thành nên nhiều hình thái xã hội 
(không chỉ một cái duy nhất) có tên chung là tư bản chủ nghĩa 
(gợi liên quan đến người sở hữu vốn) và có chung các luật lệ cốt 
yếu nhằm ủng hộ sở hữu tư nhân để khuyến khích động lực 
cá nhân cho sản xuất hàng hóa hay dịch vụ vì lợi nhuận, duy 
trì thị trường tự do cạnh tranh để bàn tay vô hình điều tiết các 
hoạt động kinh tế, và điều tiết những gì bàn tay vô hình không 
phát huy tác dụng. Dù đã lan rộng khắp thế giới, xây nên nhiều 
quốc gia dân chủ và thịnh vượng với sự đa dạng theo thời đại, 
văn hóa, chính trị, địa lý, tuy vậy những người theo nó đã tạo 
ra nhiều phiên bản bị lỗi như: những công xưởng bóc lột khắc 
nghiệt ở Châu Âu và chế độ nô lệ đáng xấu hổ ở Mỹ vào nửa 
đầu thế kỷ 19, hoặc rất nhiều chính phủ tư bản thân hữu tham 
nhũng như hiện nay.
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Do vậy, rõ ràng là không có thuộc tính bất biến được gắn 
liền với một hình thái xã hội nhất định và được quyết định bởi 
học thuyết của nó hoặc chỉ đơn giản bằng cái tên của nó. Thuộc 
tính của nó sẽ không bao giờ là một tính chất hay đặc trưng 
được định trước hoặc bẩm sinh, mà là một thuộc tính biến đổi 
theo mức độ tuân thủ của người dân đối với các luật lệ của Tạo 
hóa và các hoạt động của họ, đặc biệt là của những người nắm 
quyền lực. 

Lịch sử đã cho thấy nhiều ý thức hệ vốn được ra đời bởi 
thiện chí và lòng tốt của những người khởi xướng, nhưng đã 
kết thúc bằng những sự tồn tại ngày càng tệ hại, gây tai họa tràn 
lan cho cả triệu dân. Đó là do lỗi bẩm sinh lúc thiết kế ra chúng 
không phù hợp với các nguyên lý tự nhiên hoặc do sự chủ quan 
áp đặt của những người thực hiện chúng vi phạm tính khách 
quan của các nguyên lý này. Đó chính là trường hợp của chủ 
nghĩa Mác và sự thực hiện nó của Lê Nin. Do vậy, không thể nói 
rằng bản chất của chủ nghĩa cộng sản hoặc chủ nghĩa xã hội là 
tốt hay xấu. Các thuộc tính của những biểu hiện khác nhau của 
nó có lúc xấu và tốt nhưng người ta có thể nói rằng lý tưởng, và 
chỉ là lý tưởng của nó mãi tốt đẹp và vì nhân dân. Tuy nhiên, lý 
tưởng không phải lúc nào cũng khớp với thực tiễn, chỉ những lý 
tưởng nào tìm ra con đường đúng thì mới khớp được.

Lực và động lực tự nhiên

Dân châu Âu đã thoát được thảm họa giáo điều của tòa án dị 
giáo nhờ sự khai sáng của Newton. Hàng tỷ người trên thế giới 
thoát khỏi thảm họa đói khổ nhờ Bàn tay vô hình của Adam 
Smith. Đây là những phát hiện vĩ đại nhất của nhân loại. Sự vĩ 
đại là ở chỗ tìm ra được các lực tự nhiên trong thế giới vật lý 
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và động lực tự nhiên trong thế giới kinh tế. Chính các bản chất 
này – lực và động lực đã giúp con người tạo nên sức mạnh phi 
thường, làm nhân loại tiến nhảy vọt từ đó.

Hẳn phải có những lực và động lực và các quy luật của chúng 
trong thế giới của các vấn đề toàn diện về kinh tế, xã hội, chính 
trị mà con người nên hiểu rõ để tránh được thảm họa phi dân 
chủ từ sự giáo điều tương tự, và để các nước đang phát triển 
tăng trưởng nhanh chóng tham gia thế giới dân chủ, thịnh 
vượng, và đương nhiên là văn minh nhờ đó.

Động lực cá nhân

Tính cách luôn mưu cầu lợi ích là một động lực phổ quát 
và tự nhiên của con người. Dù không phải tất cả mọi người 
đều như thế nhưng xu thế chung áp đảo sẽ luôn là như vậy – 
một thực tế khách quan và không phải là điều xấu. Thiếu loại 
động lực này thì xã hội loài người đã không thể hình thành và 
phát triển. 

Những động lực này không cần biết đến các giá trị tốt đẹp 
trên danh nghĩa được quy định trong các văn bản luật, chỉ thị, 
nghị quyết hay lý tưởng mà nó chỉ chịu tác động và vận hành 
theo các giá trị đang tồn tại trong thực tế (theo đúng thực chất 
của hiện trạng) của các mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Đây chính 
là sự vận động theo các quy luật tự nhiên khách quan: Kết quả 
được tạo ra dựa trên vấn đề thực chất và giá trị thực tế mà thôi.

Không có động lực của con người thì sẽ không có sự thay 
đổi xã hội. Các cuộc cách mạng bạo lực có thể tạo ra động lực 
cưỡng bức nhưng không bền vững. Còn cải cách thì luôn cần 
phải có động lực tự nhiên – những cuộc cải cách thành công 
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đều phải dựa trên những giải pháp hướng được những động lực 
này đến những mục tiêu lành mạnh. Tạo ra động lực lành mạnh 
là đòi hỏi thiết yếu của cải cách tốt đẹp.

Quyền con người

Quyền con người được định nghĩa là những quyền mà 
chúng ta có được vì chúng ta là con người. Các triết gia Hy lạp 
cổ đại như Plato, Socrates, Aristotle đã mổ xẻ, phân tích bản 
chất tự nhiên của con người để thấy rằng con người khác xa với 
bất cứ loài động vật nào khác trên trái đất. Chúng ta có những 
phẩm chất rất riêng mà chỉ con người mới có được: chúng ta 
biết suy nghĩ, biết tự nhận thức, chúng ta có tình cảm và có lòng 
tự trọng, chúng ta sống trong cộng đồng xã hội có chuẩn mực 
về đạo đức…Và vì vậy mà chúng ta có những nhu cầu đặc biệt 
của loài người về hạnh phúc, về tự do, về danh dự, về sở hữu, về 
trật tự xã hội… Các quyền con người chính là những điều mà 
chúng ta được làm, được đòi hỏi để bảo vệ nhân phẩm và các 
nhu cầu tự nhiên đặc biệt của con người.

Các triết gia cận đại như Thomas Hobbes, John Locke đã 
khẳng định: quyền con người thuộc loại quyền tự nhiên gắn 
liền với bản chất tự nhiên của con người. Vì chúng là quyền tự 
nhiên nên có tính phổ quát toàn cầu cho mọi người một cách 
bình đẳng, không phân biệt. Nhà nước không phải là cơ quan 
cấp các quyền này cho người dân mà ngược lại nhà nước được 
người dân ủy quyền để bảo vệ các quyền của mỗi người không 
bị người khác xâm phạm, để mỗi người có cơ hội được sử dụng 
tối đa các quyền của mình. 
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Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (UDOHR) của Liên Hợp 
Quốc tuyên bố và tin rằng con người chỉ thực sự tự do khi 
không phải sợ hãi và không bị thiếu thốn. Nhằm mục đích này, 
bản Tuyên ngôn đã được cụ thể hóa thành Công ước quốc tế 
về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) và Công ước quốc tế 
về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCE) nhằm bảo vệ 
và thúc đẩy các quyền cơ bản này trên toàn thế giới. Các quyền 
này liên quan đến quyền sống, quyền tự do và bình đẳng, quyền 
được pháp luật bảo vệ, quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tự do 
ngôn luận, được giáo dục, hưởng các chế độ phúc lợi xã hội, làm 
việc và nghỉ ngơi, tham gia quản lý đất nước… Các quyền này là 
thiêng liêng và do Tạo hóa ban cho để con người được sống với 
đúng phẩm giá của một con người. Do vậy ủng hộ các quyền 
này tức là tuân theo các qui luật tất yếu khách quan, chính là các 
luật của Tạo hóa.

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các nước thuộc thế giới 
thứ nhất tôn trọng trước tiên và bảo vệ trên hết các quyền đó 
trong hiến pháp của họ một cách đầy đủ, và làm cho chúng có 
hiệu lực trong thực tế. Chính cách thức này đã đưa các quốc 
gia này trở thành những đất nước dân chủ và thịnh vượng nhất 
thế giới.

Tính toàn vẹn của các quyền con người

Một máy bay sẽ không thể cất cánh nếu nó được thiết kế bởi 
những qui tắc không nghiêm ngặt tuân thủ luật vạn vật hấp dẫn, 
định luật Bernoulli, v.v… Ngay sau khi giành được chủ quyền 
từ Vương quốc Anh, người Ấn Độ đã ủng hộ quyền chính trị 
cho nhân dân bằng một chế độ đa đảng. Nhưng quyền kinh tế 
của họ lại bị hạn chế một cách khắc nghiệt nên họ chỉ có được 
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một sự tự do khuyết tật, vì vậy không tạo ra được một nền dân 
chủ thực chất. Do đó, họ chìm đắm trong cơ hàn cho đến khi 
họ hủy bỏ cơ quan cấp phép khổng lồ vào năm 1991, khởi đầu 
cho sự dân chủ trong hoạt động kinh tế. Hàng chục triệu người 
Ấn đã thoát khỏi sự bần cùng hóa từ đó, kéo theo các thành 
tựu khác về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, công nghệ, quốc 
phòng, v.v… Điều này giải thích vì sao Châu Phi vẫn còn đầy 
rẫy các dân tộc khốn khổ bất chấp sự tồn tại tràn lan lâu nay của 
rất nhiều đảng chính trị.

Trung Quốc và Việt Nam tạo ra một phiên bản khác về sự vi 
phạm tính toàn vẹn của các quyền con người. Hai nước này đã 
thừa nhận quyền kinh tế cho người dân nhưng vẫn tước đoạt 
không khoan nhượng quyền chính trị của họ, gây nên một kiểu 
tự do què quặt khác. Mặc dù mô hình này có thể tạo nên sự tiến 
bộ kinh tế và các thành tích ấn tượng về xóa đói giảm nghèo, 
nhưng nó cũng đồng thời nuôi dưỡng bất bình và suy thoái xã 
hội rồi nhốt chúng lại. Khi sự trầm trọng này trở nên mục rỗng 
thì nó sẽ dẫn tới việc bộ máy chính trị tự dân chủ hóa hoặc sẽ 
kết thúc trong sụp đổ toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị và 
một chế độ bị lật nhào. Đây là tiến trình tất yếu vì nó phá vỡ sự 
toàn vẹn của các quyền con người vốn thuộc về luật của Tạo 
hóa. Dưới tác động của toàn cầu hóa và xã hội Internet, tiến 
trình này sẽ diễn biến rất nhanh, nhanh hơn đã từng chứng 
kiến trong thời gian chiến tranh lạnh dẫn đến sự tan rã của hệ 
thống Đông Âu và Liên Xô.

Quyền con người phủ rộng không chỉ các nhu cầu của một 
cá nhân: từ quyền sinh ra tự do và bình đẳng, quyền sống và 
mưu cầu hạnh phúc, quyền sở hữu tài sản, quyền hưởng an sinh 
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xã hội, làm việc và nghỉ ngơi, được giáo dục và chăm sóc y tế, 
không bị tra tấn, bóc lột, được pháp luật bảo vệ, hưởng thụ các 
thành tựu văn hóa và kỹ thuật; mà nó còn thể hiện mối quan hệ 
giữa con người và xã hội: quyền được lập hội, biểu tình, được 
thành lập và tham gia công đoàn, được tự do ngôn luận, tự do 
tôn giáo, quyền tham gia vào việc quản lý đất nước. Mỗi quyền 
đóng một vai trò nhất định trong cuộc sống của mỗi người, tổng 
hòa trong một trật tự xã hội tạo ra sự phát triển tự nhiên và cân 
bằng. Không thể viện dẫn lý do về văn hóa, thể chế chính trị để 
biện minh cho sự cắt xén, hạn chế các quyền con người ở riêng 
một quốc gia nào như điều khoản cuối cùng của bản Tuyên 
ngôn Nhân quyền Quốc tế đã viết: “Không được phép diễn giải 
bất kỳ điều khoản nào trong Bản tuyên ngôn này theo hướng 
ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào 
được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện 
bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại các quyền con người nêu 
trong Bản tuyên ngôn này”.  

DÂN CHỦ VÀ THỊNH VƯỢNG

Dân chủ là quy luật

Có nhiều quy luật khách quan trong một môi trường toàn 
cầu hoá. Nhưng sự nghiên cứu của Con Đường Việt Nam cho 
thấy cái quan trọng nhất và mang tính quyết định trong số này 
là dân chủ: dân chủ không những tạo ra sức mạnh mà còn tạo 
ra một công cụ tự điều tiết hữu hiệu tất cả các vấn đề kinh tế, 
chính trị, xã hội trong một môi trường toàn cầu hóa, tương tự 
như sức mạnh và khả năng tự điều tiết nhu cầu và sản xuất hàng 
hóa của kinh tế thị trường theo quy luật “Bàn tay vô hình”.  Mức 
độ dân chủ trong chính trị, kinh tế, xã hội càng lớn, khả năng 
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tự điều tiết nói trên càng mạnh, càng hữu hiệu. Mức độ này 
càng kém sẽ càng làm suy yếu và tạo ra bất ổn như đã bắt đầu 
thấy khó lường ở Việt Nam và sẽ thấy tương tự rõ hơn ở Trung 
Quốc và Ấn Độ hoặc bất kỳ nước nào khác nếu sự thúc đẩy dân 
chủ thực chất trong chính trị ở đó không theo kịp nhu cầu tăng 
trưởng kinh tế.

Điều này cũng hiển nhiên như kinh tế thị trường đối với 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Nguồn lực bỏ ra để lập một kế 
hoạch nhằm xác định các nhu cầu của xã hội và các phương 
án sản xuất tập trung để đáp ứng các nhu cầu đó bao giờ cũng 
lớn hơn nhiều giá trị hàng hóa và dịch vụ mà các kế hoạch bao 
cấp đó làm ra được. Nhưng chưa bao giờ chúng đáp ứng được 
nhu cầu tối thiểu của xã hội, chứ đừng nói là đáp ứng tốt. Các 
mệnh lệnh hành chính cho những sự kế hoạch hóa tập trung đó 
luôn trở thành quan liêu cho dù nó có được xây dựng và quyết 
định bởi những bộ não tài năng đến thế nào đi nữa. Đơn giản 
vì chúng không phù hợp với quy luật khách quan của vũ trụ: 
khi mỗi người được tự do hoạt động để mưu cầu lợi ích riêng 
của mình thì phải tìm cách đáp ứng nhu cầu của người khác, 
và cứ như vậy nhu cầu của xã hội sẽ tự động được đáp ứng tốt 
và tự điều tiết về trạng thái cân bằng ở mức độ ngày càng cao 
hơn. Đây chính là nguyên lý hoạt động của quy luật “Bàn tay vô 
hình” mà ngày nay chúng ta gọi là kinh tế thị trường.

Bản chất và hình thái của dân chủ

Bản chất của dân chủ đơn giản chỉ là sự tuân theo các quyền 
con người và tuân thủ tính toàn vẹn của các quyền đó. Đó cũng 
chính là sự tuân thủ các quy luật tất yếu vì tính chất của quyền 
con người là do Tạo hóa tạo ra. Sự tôn trọng như vậy được thực 
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hiện càng đầy đủ thì nền dân chủ đạt được càng thực chất. Bản 
chất này của dân chủ là không thay đổi theo bất kỳ yếu tố nào 
thuộc về con người như chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, 
tôn giáo, quan điểm chính trị hay quan điểm khác, nguồn gốc 
quốc gia hay xã hội, sự giàu có, xuất thân, trình độ phát triển 
hoặc những trạng thái khác. Những yếu tố này chỉ ảnh hưởng 
đến hình thái của một xã hội dân chủ vốn chỉ là kết quả sinh ra 
từ sự vận động của các yếu tố đó dựa trên các luật của Tạo hóa, 
bao gồm cả quyền con người. Hình thái có thể thay đổi nhưng 
bản chất thì không. Hình thái phải là kết quả từ dưới lên và 
không nên là sự áp đặt từ trên xuống. Sự áp đặt như vậy đã chứa 
đựng bản chất chống dân chủ rồi.

Quan điểm về hình thái xã hội của con người chỉ có thể 
thành hiện thực một khi nó được thiết kế theo luật của Tạo hóa 
và nó phải thuyết phục được người dân tán thành một cách 
tự nguyện. Phác thảo một hình thái chủ quan, rồi ép uổng thô 
bạo người bị trị buộc họ miễn cưỡng chấp nhận nó như một lẽ 
phải chung duy nhất thì sẽ sinh ra một xã hội bất ổn triền miên. 
Lý do là khoảng cách giữa những chuẩn mực xã hội trên danh 
nghĩa và những cái tồn tại trên thực tế không ngừng gia tăng, 
gây ra sự sụp đổ niềm tin vì thất hứa. Đó là lúc hình thái phác 
thảo đó sẽ lụn bại mặc dù nó chưa bao giờ tồn tại trên thực tế 
giống như được phác thảo. Đây là những gì đã từng thấy từ 
Quốc xã ở Đức và Liên xô ở Nga.

Quan hệ tất yếu giữa dân chủ và thịnh vượng

Sự nghiên cứu của Con Đường Việt Nam đã cho thấy tính 
quy luật tất yếu: mức độ tự tin và có ý thức sử dụng tối đa 
quyền làm chủ của người dân ở một xã hội tỷ lệ thuận với mức 
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độ dân chủ ở xã hội đó; mức độ thịnh vượng của một xã hội 
tỷ lệ thuận với mức độ dân chủ của nó; và một xã hội dân chủ 
thịnh vượng như vậy đương nhiên sẽ đạt đến công bằng, thịnh 
vượng, văn minh.

Sự nghiên cứu của Con Đường Việt Nam cũng cho thấy một 
mô hình chính trị đa đảng không tất yếu dẫn đến một nền dân 
chủ thực chất. Hầu hết các nước bắt đầu xây dựng nền dân chủ 
bằng sự chú trọng vào mô hình đa đảng đều không đạt được 
một nền dân chủ thực chất, và do vậy không đạt đến thịnh 
vượng. Trong đó có không ít trường hợp nghèo đói kéo dài cả 
nửa thế kỷ từ lúc bắt đầu áp dụng mô hình đa đảng mà đến giờ 
vẫn chưa thoát ra khỏi được lạc hậu. Kết quả tốt nhất trong các 
nước này chỉ là mức thu nhập trung bình và chôn chân ở đó. 
Dân chủ ở các nước này chỉ là hình thức dù những người khởi 
xướng mong muốn sự thực chất.

Nhưng một xã hội khi đã đạt được dân chủ thực sự thì sẽ 
tất yếu dẫn đến một nền chính trị có nhiều đảng mà ở đó mức 
độ tự tin và có ý thức sử dụng quyền làm chủ của người dân 
rất cao nên buộc các đảng chính trị phải thực sự phục vụ cho 
quyền lợi của dân chúng, thay vì người dân bị lợi dụng lá phiếu 
để phục vụ cho quyền lợi riêng của các cá nhân và đảng phái 
như tình trạng dân chủ hình thức ở các nước nói trên. Và ở một 
nền chính trị như vậy thì những đảng tốt do thực sự vì dân luôn 
là đảng duy nhất cầm quyền trong một thời gian dài 50 - 60 
năm và vẫn còn tiếp tục, nhờ vậy mà những đảng này đã nhanh 
chóng đưa đất nước họ thành dân chủ thịnh vượng thuộc thế 
giới thứ nhất như LDP ở Nhật và PAP ở Singapore.
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Lịch sử thế giới 500 năm qua đã thực chứng rằng không có 
nước nào đạt được dân chủ và thịnh vượng mà không bắt đầu 
bằng việc chú trọng xây dựng sự tự tin và có ý thức sử dụng 
quyền làm chủ cho người dân ở nước đó. Khi có được sự chú 
trọng như vậy thì cho dù xuất phát từ một chế độ quân chủ 
chuyên chế hay độc tài thì chế độ đó cũng mau chóng chuyển 
đổi thành dân chủ và đưa đất nước của nó trở nên thịnh vượng

Dân chủ là nền tảng cho phát triển

Chỉ khi nào người dân ý thức được quyền làm chủ đất nước 
của mình và tự tin sử dụng tối đa các quyền đó thì mới xây dựng 
được một nền dân chủ thực chất bền vững. Khi mỗi người có tự 
do và có đủ quyền thì chắc chắn sẽ làm cho mình giàu có hơn và 
đồng thời làm xã hội phát triển thịnh vượng hơn. Có tự do và 
được giải phóng về tư tưởng nên người ta mới thỏa sức nghiên 
cứu, tìm tòi để hiểu rõ được những quy luật của tự nhiên; mới 
không sợ hãi phát biểu chính kiến của mình để tìm ra những 
giải pháp tốt nhất. Đây chính là nền tảng quan trọng cho cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật để tạo ra các phát minh, sáng chế; 
hiểu được quy luật kinh tế; và sáng tạo ra những hệ tư tưởng 
chính trị, triết học làm thay đổi hình thái nhà nước hiệu quả 
hơn. Lịch sử đã chứng minh rằng những đất nước dù ở mức 
xuất phát điểm thấp nhưng đặt quyền tự do của con người lên 
trước đã thắng và vượt xa những nước ở mức xuất phát điểm 
cao nhưng không coi trọng quyền và sự tự do của con người.

Chuỗi quan hệ quy luật

Sự vận hành của quy luật khách quan đúng đắn sẽ luôn dẫn 
tới sự tăng cường dân chủ thực chất. Đây cũng là mối quan hệ 



194

mang tính quy luật tất yếu mà Con Đường Việt Nam đã chứng 
minh bằng thực nghiệm (tức thực chứng). Điều này tương tự 
như người xưa bảo rằng: “thuận ý Trời thì hợp lòng dân”, ý Trời 
đây chính là các quy luật khách quan của vũ trụ.

Kết quả nghiên cứu của Con Đường Việt Nam cũng cho thấy 
mối liên hệ giữa các tính chất xã hội dưới đây cũng mang tính 
quy luật:

Tự tin  Dân chủ  Công bằng  Thịnh vượng  Văn minh

Các tính chất đối nghịch

Sợ hãi Cường quyền Tham nhũng Nghèo đói Lạc hậu

Khi người dân tự tin và có ý thức sử dụng quyền làm chủ của 
mình thì tất yếu dẫn tới dân chủ, có dân chủ sẽ đạt được công 
bằng, có công bằng sẽ phát triển ổn định bền vững dẫn đến 
thịnh vượng (dân giàu nước mạnh) và chỉ lúc đó xã hội mới đạt 
đến văn minh. Mức độ tự tin càng cao thì mức độ của các hệ 
quả từ đó cũng càng cao (càng dân chủ, càng công bằng, càng 
thịnh vượng, càng văn minh).

Nhưng mức độ tự tin càng thấp thì sẽ tất yếu dẫn đến mức 
độ sợ hãi của người dân càng lớn. Đây là hai tính chất đối 
nghịch nhau, phủ định nhau, sợ hãi càng lớn, tự tin càng thấp 
và ngược lại. Không thể có chuyện sợ hãi lớn nhưng tự tin càng 
cao. Người dân càng sợ hãi thì cường quyền (tức sự lạm quyền, 
xâm phạm quyền của công dân, xâm hại lợi ích của nhân dân) 
càng lớn mạnh, dẫn đến càng dễ tham nhũng, rồi dẫn đến 
nghèo đói, lạc hậu là tất yếu. 
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ĐỘC LẬP CÁ NHÂN VÀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Nên hiểu tính độc lập của một nhà nước hoặc dân tộc như 
thế nào? Nhận thức cho rằng nền độc lập có nghĩa là nhà nước 
của nó cầm quyền bởi một nhóm người cùng sắc tộc với đại 
đa số dân chúng còn tương đối phổ biến. Sự chấp nhận sai lầm 
rộng rãi như vậy giúp các chế độ chuyên chế lợi dụng để duy trì 
sự thống trị. Do vậy một sự hiểu biết đúng về một nền độc lập là 
rất thiết yếu để tránh cho một dân tộc khỏi bị lệ thuộc. Nó cũng 
sẽ đòi hỏi chúng ta suy nghĩ đúng về các khái niệm sức mạnh 
của cá nhân và tính cá nhân. Đề tài này sẽ dẫn đến nhiều nghiên 
cứu về dân chủ và thịnh vượng cùng với các qui luật của chúng.

Có tự do mới độc lập

Một cá nhân chỉ có thể độc lập nếu có đầy đủ tự do. Và chỉ 
khi nào quyền con người của một người được tôn trọng và bảo 
vệ đầy đủ bằng pháp quyền thì người đó mới có tự do hoàn 
toàn. Do vậy bản chất của nhà nước pháp quyền là một sự ủy trị 
hợp pháp để bảo vệ các quyền này và tự do cho từng cá nhân, 
từng người một. Trách nhiệm này phải được gìn giữ thiêng 
liêng như mục tiêu tối thượng của nhà nước đó. Không tuân 
theo quy tắc này sẽ gây ra sự xâm phạm tự do cá nhân nhân 
danh an ninh quốc gia, ổn định xã hội và trật tự cộng đồng như 
các chính quyền độc tài thường dùng để biện hộ một cách mơ 
hồ vì sự phát triển.

Những sự mơ hồ này trong thực tế dễ dàng trở thành những 
cái cớ để xâm hại an toàn của con người, tước đoạt nhân quyền 
và xúc phạm nhân phẩm một cách không nao núng để giành 
được đặc quyền cho những nhóm lợi ích hẹp hòi. Cách này sẽ 
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chắc chắn làm cho người dân lệ thuộc vào những người cai trị 
bằng cách áp nỗi sợ hãi lên người bị trị. Không có tự do sẽ dẫn 
đến lệ thuộc bất chấp màu da và chủng tộc của những người 
cầm quyền. Sự phụ thuộc của cá nhân sẽ gây nên một quốc gia 
lệ thuộc mà không thể tránh được, ngay cả quốc gia đó không 
thuộc quyền tài phán của quốc gia khác.

Động lực hay sợ hãi

Khi một chính phủ phải thuyết phục người dân thì nó cũng 
phải tạo động lực cho họ. Người dân, đến lượt họ, sẽ tích tụ 
những xung lực phi thường để đẩy mạnh những gì chính phủ 
mong muốn hướng đến một vận mệnh tốt hơn cho dân tộc. 
Dù bất kỳ biểu hiện nào, một hình thái xã hội có thể thực 
sự tồn tại được trong cuộc sống sẽ luôn là hệ quả từ những 
hành động của dân thường tạo ra trên các luật của Tạo hóa. 
Hình thái đó có thể khớp với cái mà những người cầm quyền 
mong muốn chỉ khi nào họ làm cho ý chí của mình phù hợp 
với nguyện vọng của thường dân, và làm cho những luật mình 
mong muốn tuân thủ luật của Tạo hóa. Hiểu thấu lòng dân và 
hiểu rõ các qui luật tất yếu khách quan luôn là yêu cầu bức thiết 
của một xã hội dân chủ.

Thao túng quyền lực nhà nước để bắt dân thường phục tùng 
chủ tâm của một nhóm nhỏ sẽ tạo ra nỗi sợ hãi và làm cạn kiệt 
nguồn vốn con người như động lực, sáng tạo, niềm tin – những 
giá trị thiết yếu nhất cho sự phát triển bền vững của một xã hội. 
Người dân phần nào có thể từ bỏ tự do của mình để đổi lấy việc 
sinh sống đến khi nào chính phủ có thể đảm bảo một sự phát 
triển kinh tế ổn định và phân phối thành quả của nó tương đối 
công bằng. Nhưng nhiệm vụ này là bất khả thi đối với các xã hội 
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kém dân chủ. Khi nhiệm vụ này thất bại là lúc phải trả phí cho 
Tạo hóa vì đã vi phạm luật Tạo hóa. Phí đó là một chế độ bị lật 
đổ nhục nhã, và nhiều lúc là một cuộc cách mạng bạo lực đẫm 
máu. Một xã hội dân chủ không như vậy, ở đó người dân có thể 
thay đổi chính phủ một cách hòa bình.

Từ sợ hãi đến lệ thuộc

Theo xu hướng tự nhiên, một chính phủ chống dân chủ 
luôn luôn phân phát nỗi sợ hãi để che ủ sự phàn nàn của những 
người dân cảm thấy phát ốm đối với sự quản lý của nó, và đàn 
áp những người bất đồng chính kiến nào phê phán sai lỗi của 
nó. Tuy nhiên nó cũng tự che ủ và bịt mắt chính mình trước 
những phản ánh của xã hội.  Một chính phủ như vậy không thể 
xây dựng được một xã hội có thành tựu bền vững, mà là một 
xã hội cuối cùng sẽ suy tàn. Lý do là những người lệ thuộc thì 
không thể có năng lực để lãnh đạo nhân dân họ đi đến một nền 
độc lập dân tộc, mà chỉ đến một quốc gia phụ thuộc. Những kẻ 
độc tài và các chính phủ chống dân chủ thực sự là những người 
lệ thuộc mặc dù họ thường thể hiện uy quyền.

Độc lập cá nhân và độc lập dân tộc

Sẽ không có sự độc lập nếu không có tự do. Và sẽ không có 
độc lập dân tộc nếu không có độc lập cá nhân. Điều này là chân 
lý. Vào giữa thế kỷ 19, Fukuzawa Yukichi – người được đánh giá 
là xuất chúng trong số những người sáng lập nên nước Nhật 
hiện đại – đã có một danh ngôn: “Độc lập dân tộc nhờ độc lập 
cá nhân”. Ông chứng minh rằng nhờ có độc lập cá nhân mà một 
người không phải lệ thuộc vào sức mạnh của người khác. Nên 
chính nhờ sức mạnh cá nhân đó mới giúp một dân tộc cạnh 
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tranh được với những dân tộc khác. Và chính tư tưởng đó đã 
biến nước Nhật thành một cường quốc trong vòng 30 năm từ 
sự nghèo nàn, lạc hậu.

QUY LUẬT DANH NGHĨA VÀ THỰC TẾ

Quá trình quan sát và phân tích hiện tượng để rút ra bản 
chất của rất nhiều sự kiện và quá trình trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau trên thế giới, Con Đường Việt Nam đã phát hiện được 
một qui luật thực chứng (được chứng minh bằng những số liệu 
trong thế giới thực) mà dựa trên những nguyên lý của qui luật 
này đã phát triển thành một lý thuyết khoa học được đặt tên là 
Qui luật Danh nghĩa và Thực tế. Nó sẽ được áp dụng trong Con 
Đường Việt Nam để phân tích lý giải nhiều vấn đề, hiện tượng 
về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nhằm đưa ra được 
những giải pháp thuận với qui luật khách quan. Nguyên lý căn 
bản của qui luật Danh nghĩa và Thực tế là: “Sự cách biệt giữa 
thực tế và danh nghĩa trong các mặt về kinh tế, chính trị, xã hội 
càng lớn sẽ càng tạo ra bất ổn và dẫn tới khủng hoảng, càng nhỏ 
sẽ càng tạo ra sự ổn định và dẫn đến phát triển bền vững”. Con 
Đường Việt Nam đã áp dụng qui luật Danh nghĩa và thực tế để 
xây dựng các phương pháp mang tính qui luật và khoa học để 
phát triển đất nước, đặc biệt là để đánh giá các chính sách vĩ mô, 
các bộ luật trong việc áp dụng vào thực tế của chúng bằng các 
chỉ số đánh giá sự cách biệt giữa danh nghĩa và thực tế khi áp 
dụng các chính sách hay các bộ luật này. Qua đó đưa ra các sách 
lược làm cho các giá trị tốt đẹp trên danh nghĩa nhanh chóng 
đi vào cuộc sống của người dân, tức là làm cho thực tế tiến lên 
đến danh nghĩa. Một khi thực tế tiến sát về với danh nghĩa thì sẽ 
tạo ra một động lực lớn giúp danh nghĩa tiến lên, tiếp tục hoàn 
thiện và kéo thực tế tiến lên theo. 



Chương III

Giải pháp và chiến lược

Thách thức khủng hoảng hiện nay đang đặt nước ta trước 
những nguy cơ hoàn toàn tương tự như trên: nguy cơ lệ thuộc 
và mất toàn vẹn lãnh thổ; nguy cơ bất ổn dẫn đến sụp đổ hoặc 
dậm chân tại chỗ; nguy cơ của bạo lực và đổ máu; nguy cơ của 
hận thù, bất mãn và phủ định lẫn nhau; nguy cơ của sự thay 
đổi hình thức không thực chất. Những mầm mống đã dẫn đến 
những cuộc cách mạng đường phố ở Bắc Phi hiện nay không 
khác gì với những cái đang tồn tại của nước ta: tham nhũng, 
lạm phát, cách biệt giàu nghèo, thiếu tự do ngôn luận, v.v... 
Đứng trước những sự bất ổn như vậy thì chính nỗ lực ổn định 
của chính quyền lại càng làm cho tình hình thêm trầm trọng. 
Những nỗ lực đó không những chỉ làm tăng thêm nguy cơ của 
những động lực tiêu cực mà còn làm mất đi những cơ hội kiến 
tạo nên những trào lưu suy tưởng tích cực để tạo ra những động 
lực lành mạnh.
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Tuy nhiên lịch sử gần đây đã chứng minh rằng những bối 
cảnh như trên sẽ hình thành những cơ hội tuyệt vời nếu chúng 
ta xoay chuyển góc nhìn bằng những quan điểm khác, nhất là 
đối với chính quyền. Điều này đòi hỏi sự chấp nhận những khác 
biệt để tạo ra sức mạnh từ sự đa dạng cùng hướng đến những 
mục tiêu và lý tưởng không khác nhau. Đó chính là những gì 
mà Trung Quốc và sau đó là Việt Nam đã làm được khi chấp 
nhận quan điểm kinh tế thị trường vào những lúc mà xã hội 
hai nước đang đứng trước những nguy cơ trầm trọng do khủng 
hoảng toàn diện tạo ra. Bản chất của những cuộc đổi mới này 
chính là sự thay đổi tư duy để chấp nhận sự khác biệt, qua đó 
làm cho người dân tự tin và có ý thức sử dụng tối đa quyền tự 
chủ của mình trong hoạt động kinh tế. 

Trong khi đó, cũng đứng trước sự khủng hoảng tương tự, 
Liên Xô vẫn cố chấp không chấp nhận sự khác biệt nên đã sụp 
đổ và dẫn đến một mô hình chính trị đa đảng. Từ đó đến nay 
đã 20 năm rồi nhưng nước Nga vẫn chưa tạo ra thành tựu gì 
đáng kể về kinh tế so sánh được với Trung Quốc trong cùng một 
khoảng thời gian; tham nhũng vẫn đầy rẫy; dân chủ vẫn chưa 
đạt đến thực chất. Cùng lúc đó, năm 1991 Ấn Độ cũng đã vượt 
qua được sự khủng hoảng bằng một trào lưu thúc đẩy tinh thần 
doanh nhân độc lập được khơi nguồn bởi thủ tướng Mamohan 
Singh lúc còn là bộ trưởng tài chính. Kết quả của nó đã tạo ra 
một thành tựu phát triển vượt bậc như ngày nay mà một hệ 
thống đa đảng nhưng xơ cứng về tư tưởng ở Ấn Độ đã không 
thể làm được trong gần 50 năm trước đó. Vậy trước những thách 
thức, khủng hoảng hiện nay, Việt Nam có thể nắm lấy cơ hội tạo 
ra những đổi mới, cải cách xử lý tận gốc rễ vấn đề để đưa đất 
nước phát triển tiến đến thịnh vượng, văn minh không? 
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DÂN CHỦ LÀ GIẢI PHÁP

Bản chất của các cuộc thay đổi tích cực đã tạo ra những 
thành tựu to lớn ở Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ thời gian 
qua chính là sự thúc đẩy dân chủ trong hoạt động kinh tế. Mức 
độ dân chủ trong lĩnh vực này của nước nào càng cao thì thành 
tựu kinh tế của nước đó càng lớn, và mức độ bất ổn càng thấp. 
Tuy nhiên khi kinh tế phát triển thì nó càng đòi hỏi mức độ dân 
chủ cho nó càng lớn, càng vượt qua giới hạn bên trong nó dẫn 
đến sự đòi hỏi dân chủ trong các hoạt động chính trị. Đây là tiến 
trình tự nhiên mang tính quy luật khách quan của kinh tế thị 
trường vốn luôn đòi hỏi một môi trường để nó có thể tự điều 
tiết các hoạt động của nó. Nếu sự đòi hỏi này không được đáp 
ứng tốt thì sẽ dẫn tới sự bất ổn kinh tế kéo theo xã hội, đồng thời 
với những vấn nạn tham nhũng và cường quyền ngày càng tăng 
tỷ lệ thuận với mức độ bất mãn trong xã hội.

Sự nghiên cứu của Con Đường Việt Nam cho thấy rằng giải 
pháp đúng đắn và hợp quy luật nhất cho tình trạng trên là phải 
thúc đẩy mạnh mẽ mức độ dân chủ trong cả kinh tế lẫn chính trị.

Mặt khác, mức độ toàn cầu hóa của thế giới đã rất cao và vẫn 
còn đang tiếp tục mở rộng diện tích của nó ra nhiều nước, tiến 
tới sự xác lập không thể đảo ngược một môi trường thế giới mới 
với rất nhiều chuẩn tắc chung chiếm lợi thế áp đảo buộc các 
nước tham gia vào nó phải tuân thủ. Một thế giới toàn cầu hoá 
như vậy cũng bị chi phối bởi những quy luật khách quan riêng 
của nó mà mỗi dân tộc, quốc gia cần phải hiểu biết rõ để tận 
dụng được sức mạnh của nó; đồng thời phát huy được những 
lợi thế từ bản sắc riêng của mình để đóng góp vào các chuẩn tắc 
chung của nó. Dân tộc, quốc gia nào không làm được như vậy 
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sẽ bị “tan biến” đi trong nó. Cũng không thể tránh được nó, vì 
không nước nào có thể đứng ngoài nó trừ phi tự chọn lấy sự cô 
lập, nghèo đói và lạc hậu.

DÂN CHỦ LÀ CHIẾN LƯỢC

Việt Nam đã có một bước đột phá chiến lược là tạo ra sự dân 
chủ trong hoạt động kinh tế khi chấp nhận kinh tế thị trường. 
Nó mang tính chiến lược vì nó không chỉ khai thông các bế 
tắc kinh tế mà còn giúp vượt qua được khủng hoảng xã hội có 
thể dẫn đến sụp đổ chính trị; đồng thời tạo dựng nên những 
niềm tin và động lực mới trong nhân dân. Do vậy nó đã tạo ra 
những thành tựu to lớn và đưa đất nước đặt chân vào toàn cầu 
hóa. Kinh tế, xã hội đã phát triển nhiều nên đã đặt ra những đòi 
hỏi và thách thức mới từ thực tế cuộc sống đối với các vấn đề 
chính trị, kinh tế, xã hội một cách toàn diện. Tuy nhiên, điều 
này chưa được đáp ứng tốt trong thời gian qua nên đã tạo ra 
những bất ổn dẫn đến khủng hoảng như hiện nay, đặt đất nước 
trước những nguy cơ lớn như đã nói.

Thách thức duy nhất đối với giải pháp đơn giản nhưng hiệu 
quả này lúc đó là phải vượt qua được sự trì kéo của sức ỳ bảo 
thủ. Nhưng bây giờ ngoài sự bảo thủ, những giải pháp đơn giản 
và hiệu quả còn phải vượt qua được sự chống đối tinh vi của 
những toan tính trục lợi của những kẻ tham nhũng cơ hội. Điều 
đáng lo ngại ở đây là bây giờ người dân (bao gồm cả cá nhân 
và doanh nghiệp) đa số tin vào, dựa vào và bao che cho tham 
nhũng. Nếu không thay đổi được niềm tin này thì không những 
không chống được tham nhũng mà còn không thể đưa ra được 
những giải pháp chiến lược đơn giản và hiệu quả để giải quyết 
những vấn đề cấp bách và lâu dài cho đất nước.
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Và chỉ khi nào người dân tự tin và có ý thức sử dụng tối đa 
những quyền làm chủ của mình mà Hiến pháp bảo vệ thì cái 
niềm tin tiêu cực trên mới bị xua tan đi mà thôi. Mà đây chính 
là cách xây dựng nên một nền dân chủ thực chất theo đúng 
quy luật khách quan như đã nói trên. Khi đó niềm tin của nhân 
dân vào nhà nước sẽ được củng cố, tạo ra những động lực lành 
mạnh mới. Khi đó tham nhũng sẽ bị đẩy lùi bởi chính những 
niềm tin và động lực mới này, tạo ra các nguồn lực mới mạnh 
mẽ từ sức dân để vượt qua khủng hoảng. Khi đó các bất ổn sẽ 
mau chóng bị thay thế bằng sự ổn định và liên tục tự điều chỉnh 
đạt cân bằng ở trạng thái phát triển cao hơn theo quy luật khách 
quan, mà không cần phải lao tâm khổ tứ đề ra các biện pháp ổn 
định tình hình và đảm bảo trật tự kỷ cương bằng mệnh lệnh 
hành chính. Khi đó sự ổn định thực chất này sẽ đưa đất nước 
mau chóng phát triển bền vững, thịnh vượng. Và chỉ khi đó 
người Việt Nam chúng ta mới có lợi thế đáp ứng tốt nhu cầu 
tinh thần của mình trong một môi trường toàn cầu hóa, qua đó 
đóng góp có giá trị vào những chuẩn tắc chung của nó từ những 
bản sắc văn hóa của dân tộc mình. 

Như vậy dân chủ không chỉ là giải pháp, là quy luật mà còn là 
một chiến lược toàn diện: dân chủ vừa là mục tiêu mà nhà nước 
Việt Nam phải hướng tới, vừa là phương tiện hữu hiệu nhưng 
đơn giản và ít tốn kém nguồn lực cho chính quyền điều hành 
đất nước một cách tốt đẹp nhất.

NỀN TẢNG CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ

Trọng tâm của một nền chính trị dân chủ chính là quyền của 
người dân trong cơ chế hình thành nên bộ máy nhà nước - các 
cơ quan quyền lực quản lý và điều hành các hoạt động xã hội. 
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Nhà nước ủy trị

Mỗi cá nhân đều có quyền của mình, tuy nhiên con người 
sống với nhau trong một cộng đồng nên phải có những thỏa 
ước tập thể, tạo ra khuôn khổ để quyền của mỗi cá nhân được 
đảm bảo nhưng cũng không xâm phạm quyền lợi của người 
khác và quyền lợi của cộng đồng. Chính trị ra đời như một nhu 
cầu tất yếu của loài người để tổ chức xã hội. Quyền lực để quản 
lý và điều hành xã hội phải được trao cho những người đại diện 
cho ý chí, nguyện vọng của đa số người dân để thành lập nên bộ 
máy nhà nước. Như vậy nhà nước không phải là cơ quan ban 
bố quyền cho người dân mà chính là cơ quan được người dân 
trao quyền để bảo vệ quyền lợi cho họ.

Khái niệm về “khế ước xã hội” và mô hình nhà nước ra 
đời từ sự ủy quyền người dân đã được các triết gia là Thomas 
Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632 – 1704) và Jean-
Jacques Rousseau (1712 – 1778) đề cập. Các ý tưởng này là một 
bước tiến quan trọng về tư tưởng của loài người, châm ngòi cho 
các cuộc cách mạng tư sản tại Pháp, Mỹ. 

Hiến Pháp chính là bản Khế ước xã hội cơ bản nhất, nền tảng 
cho tất cả các thỏa ước khác của cộng đồng. Thông qua hiến 
pháp, con người chính thức đánh đổi quyền tự do tự nhiên để 
trở thành một công dân, chính thức đánh đổi một phần quyền 
tự do quyết định của mình vào tay một số người cầm quyền để 
có được sự che chở của xã hội, đại diện bởi luật pháp. Để cho 
bản hợp đồng trao đổi này được công bằng, trong Khế ước xã 
hội cần phải định rõ nguyên tắc lựa chọn người cầm quyền. 
Nguyên tắc bình đẳng thể hiện ở chỗ ai cũng có thể lên nắm 
quyền miễn là được đa số thành viên ủng hộ. Về phía người 
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cầm quyền, đối trọng với quyền lực anh ta có, là những ràng 
buộc về mặt trách nhiệm với cộng đồng. Nếu người cầm quyền 
không hoàn thành trách nhiệm của mình, bản hợp đồng giữa 
anh ta và cộng đồng phải bị coi như vô hiệu, và cộng đồng phải 
có quyền tìm ra một người thay thế mới. Việc hình thành nên 
hiến pháp một cách dân chủ, tức là người dân có quyền tham 
gia thảo luận, đóng góp ý kiến và phê chuẩn hiến pháp hay còn 
gọi là quyền phúc quyết hiến pháp thông qua trưng cầu dân ý. 
Hiến pháp phải là sự kết tinh của trí tuệ, đạo đức, văn hóa, tâm 
linh của cả một dân tộc do chính người dân tạo ra thì người 
dân sẽ tự nguyện tuân thủ và bảo vệ đến cùng bản hiến văn đó.

Tuy nhiên, quyền lực là một thứ sức mạnh đáng sợ nếu 
không được kiểm soát; bất cứ ở đâu có quyền lực thì đều xảy ra 
nguy cơ lạm quyền, chuyên quyền dù cho người nắm quyền có 
là ai, đạo đức đến đâu, chính quyền ở đó có lý tưởng tốt đẹp thế 
nào. Do vậy, khi nhà nước được người dân trao quyền quản lý 
xã hội, hiến pháp phải ghi rõ giới hạn quyền lực của nhà nước 
và cơ chế giám sát những quyền lực đó, nhằm tránh việc tập 
trung quyền lực vào tay một cá nhân hay một nhóm người sẽ 
dẫn đến lạm quyền, chuyên quyền. Cũng từ nguyên do này mà 
mô hình nhà nước tam quyền phân lập - lập pháp, hành pháp, 
tư pháp độc lập – được hình thành để đảm bảo cho sự phân 
quyền và kiểm soát quyền lực của nhà nước.

Nền pháp quyền thượng tôn quyền con người

Chúng ta thường nghe nói pháp quyền là quyền thượng tôn 
pháp luật – pháp luật đứng trên hết mọi đối tượng – và áp dụng 
cho mọi người như nhau. Cách hiểu này còn được gọi là pháp 
trị (rule by law) tức cai trị bằng pháp luật. Tuy nhiên điều gì sẽ 
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xảy ra khi pháp luật lại bảo vệ một đối tượng nào đó trên hết, 
chẳng hạn một tư tưởng chủ nghĩa, một chế độ chính trị, một 
đảng phái trị nào đó, hay thậm chí là một con người nào đó? 
Câu trả lời đã quá rõ ràng: điều đó sẽ dẫn đến sự chuyên chế 
(hay chuyên chính theo cách nói của những người Cộng sản) 
mà ở đó pháp luật được sử dụng làm công cụ cai trị của giới 
cầm quyền để duy trì quyền lực và quyền lợi cho mình. Đây 
chính là tính chất chính trị căn bản và đã trở thành bản chất của 
các chế độ phong kiến hay còn gọi là quân chủ chuyên chế mà 
đối tượng bảo vệ trên hết của nó là vua. Xâm phạm vua là tội đại 
nghịch, là tội đứng đầu trong luật hình sự và có mức hình phạt 
khủng khiếp nhất. Tương tự như vậy, ở các chế độ đảng trị thì 
bảo vệ đảng cũng là trên hết.

Các chế độ độc tài chuyên chế đang tồn tại ngày nay cũng 
với một bản chất tương tự, chỉ khác về hình thức. Việc xâm 
phạm đến các chế độ và chủ nghĩa đó luôn bị quy là tội nặng 
nhất đứng đầu trong các tội hình sự. Ở Việt Nam các tội gọi là 
xâm phạm an ninh quốc gia được dành hẳn một chương đầu 
tiên của phần tội phạm của bộ luật hình sự, hầu hết có khung 
hình phạt cao nhất có án tử hình, như điều 79 – lật đổ chính 
quyền nhân dân, điều 88 – tuyên truyền chống phá nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng cách như vậy và 
theo tinh thần pháp trị – thượng tôn pháp luật, giới cầm quyền 
ở các chế độ như thế luôn dễ dàng đứng trên pháp luật, dùng 
pháp luật để bảo vệ đặc quyền riêng cho mình trên danh nghĩa 
bảo vệ an ninh quốc gia. Sự thượng tôn pháp luật kết cục là để 
bảo vệ tối thượng cho một nhóm đối tượng nhỏ hẹp nào đó 
dưới rất nhiều các danh nghĩa của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân. Thực ra chế độ phong kiến chưa hoàn toàn chấm 
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dứt, chỉ có cái tên của nó là không còn hợp thời nữa nên phải 
dùng đến những cái tên hình thức khác nhau để che đậy bản 
chất không thay đổi của nó.

Như vậy, sự thượng tôn pháp luật là không đủ để đảm bảo 
cho một chế độ dân chủ. Đây chỉ là ý nghĩa thứ cấp của pháp 
quyền (rule of law). Ý nghĩa sơ cấp của pháp quyền là sự bảo vệ 
các quyền của con người bằng pháp luật (hiến pháp và luật), kết 
hợp với ý nghĩa thứ cấp như trên sẽ dẫn đến kết quả là quyền 
con người sẽ được bảo vệ ở vị trí cao nhất của pháp luật. Và do 
đó Nhà nước Pháp quyền (The rule of law) là một nhà nước mà 
bất chấp hình thức của nó là gì đi nữa thì pháp luật của nó phải 
bảo vệ các quyền của con người trên hết mọi đối tượng khác 
một cách bình đẳng cho bất kỳ công dân nào của nó mà không 
được có bất kỳ sự phân biệt nào về các thuộc tính sinh học, địa 
vị xã hội lẫn quan điểm chính trị của họ, cho dù đó là những cái 
thuộc về thiểu số rất nhỏ. Nói cách khác, nhà nước pháp quyền 
là một sự ủy trị để đại diện cho từng công dân một để bảo vệ 
quyền con người của anh ta một cách bình đẳng với tất cả mọi 
công dân khác mà không có bất kỳ đối tượng nào khác được đặt 
lên trên các quyền đó của anh ta. Sự bảo vệ ở đây phải bao gồm 
sự đảm bảo để anh ta sử dụng được đầy đủ các quyền con người 
của mình, ngăn ngừa người khác xâm phạm các quyền này của 
anh ta và ngăn ngừa anh ta xâm phạm các quyền này của người 
khác. Cho dù anh ta có bỏ phiếu cho nhà nước đó hay không 
thì nó vẫn phải bảo vệ cho anh ta như vậy, ngay cả lúc anh ta bị 
phạm pháp đi nữa.

Xuất phát từ trách nhiệm thượng tôn quyền con người của 
nhà nước, ba nhánh quyền lực nhà nước cũng theo đó phải đặt 
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lên hàng đầu trách nhiệm này trong quá trình thực hiện chức 
năng riêng biệt của chúng. Mục tiêu của Tư pháp là bảo vệ pháp 
luật là trên hết và duy nhất để đảm bảo tính uy nghiêm của 
pháp luật. Đối với Tư pháp không có bất kỳ điều gì kể cả nhân 
danh đạo lý hoặc lợi ích quốc gia được đặt trên pháp luật. Bảo 
vệ pháp luật là trách nhiệm thiêng liêng của Tư pháp, còn pháp 
luật bảo vệ điều gì là thuộc về trách nhiệm của Lập pháp. Trong 
một nhà nước pháp quyền thì tất cả mọi việc xây dựng Hiến 
pháp và Luật đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng là bảo vệ 
quyền con người mà không được có bất kỳ đối tượng nào hoặc 
sự nhân danh an ninh quốc gia nào đứng trên các quyền thiêng 
liêng đó của nhân dân. Ngay cả an ninh quốc gia thì cũng là để 
bảo vệ nhân dân mà thôi. Còn mục tiêu tối thượng của Hành 
pháp là đảm bảo cho người dân thực hiện được đầy đủ các 
quyền con người của mình theo Hiến pháp và Luật trong thực 
tế cuộc sống.

Tự do báo chí

Báo chí là quyền lực thứ tư sau tam quyền – Lập pháp, Hành 
pháp và Tư pháp. Dù không được Hiến định chính thức như 
các thiết chế tam quyền nhưng Báo chí ở các xã hội dân chủ 
luôn là một sức mạnh đại diện thực tế nhất, rộng rãi nhất và dễ 
tiếp cận nhất cho quyền lực tối cao của nhân dân. Do vậy không 
có một đất nước nào có một nền dân chủ thực chất lại không có 
một nền Báo chí thực sự tự do vì Báo chí là một công cụ nhanh 
chóng nhất, hiệu quả nhất để người dân sử dụng quyền làm 
chủ của mình để giám sát các thiết chế tam quyền, buộc những 
quan chức thuộc chúng phải có trách nhiệm giải trình trước 
công luận và thực hiện những trách nhiệm và cam kết của họ 
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đối với nhân dân. Đó là cách để người dân sử dụng quyền tự 
do ngôn luận – một trong các quyền cơ bản của con người – để 
thực sự làm chủ đất nước của mình. Do vậy một nhà nước nếu 
thực sự là của nhân dân thì nó phải bảo vệ tối thượng quyền 
tự do ngôn luận nói riêng và tất cả các quyền con người nói 
chung cho từng mỗi người dân một cách bình đẳng. Đó chính 
là nguyên tắc “Quyền con người trong nhà nước pháp quyền”.

Theo nguyên tắc này thì trong một nhà nước pháp quyền 
không ai hay tổ chức nào có quyền chỉ đạo Báo chí. Các nhà 
báo chỉ được lãnh đạo bởi lương tri của mình để thực hiện 
được mục tiêu tối thượng của Báo chí là phản ánh đúng sự thật 
cuộc sống. Đối với Báo chí, sự thật phải là trên hết và không 
có bất kì điều gì có quyền đứng trên sự thật. Đó là trách nhiệm 
thiêng liêng của Báo chí mà không có bất kỳ sự nhân danh lợi 
ích chung nào được phép lợi dụng để bóp méo sự thật. Chỉ có 
như vậy thì nhân dân mới có thể sử dụng quyền lực thứ tư của 
mình để buộc ba quyền lực kia phải thực hiện những mục tiêu 
tối thượng của chúng.

Báo chí, truyền thông chính là tai mắt của người dân, tiếng 
nói của xã hội phản ánh trung thực hiệu quả làm việc của các 
cơ quan nhà nước. Báo chí là phương tiện gần gũi và dễ tiếp cận 
nhất cho người dân để thực hiện quyền làm chủ của mình. Các 
quan chức phải có trách nhiệm giải trình trước công luận về 
việc thực hiện các cam kết của họ với nhân dân. Việc báo chí chỉ 
trích các nguyên thủ quốc gia, các chính sách vĩ mô phải hiểu 
đúng là cách để phát hiện lỗi cho đất nước ngày càng hoàn thiện 
chứ không phải bị quy kết là cách để làm mất uy tín quốc gia, 
hay gây khó khăn cho việc xây dựng phát triển đất nước hoặc 
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“cản trở sự nghiệp cách mạng của nhân dân”, và tệ hơn nữa là 
tội phạm hóa vì chống nhà nước, chống chính quyền nhân dân, 
v.v… 

Báo chí thiếu tự do tức người dân mất tự do. Mà trách nhiệm 
đó đối với tự do báo chí trước hết thuộc về các nhà báo – một 
lực lượng trí thức luôn tiên phong có mặt tại tất cả các lĩnh vực 
và ngõ ngách của cuộc sống. Tự do báo chí là kết quả trong thực 
tế của mức độ sử dụng quyền tự do ngôn luận của công dân – 
người dân tự tin sử dụng càng nhiều quyền này thì tự do báo chí 
càng cao. Mà quyền này là một trong các quyền vốn có tự nhiên 
của con người đã được toàn thế giới thừa nhận và long trọng 
tuyên bố trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người. 
Không ai có quyền ban quyền này cho ai cả. Nhà nước phải có 
trách nhiệm bảo vệ để người dân thực hiện được đầy đủ quyền 
này, chống sự xâm phạm cho từng công dân. Đối với quyền này 
thì nhà nước chỉ có trách nhiệm như vậy chứ không hề có bất 
kỳ quyền hạn nào đối với nó. Đây chính là ý nghĩa của những 
nguyên tắc được quy định trong Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự và chính trị, cụ thể hóa Tuyên ngôn nói trên.

Xã hội dân sự

Ngoài báo chí, trong một xã hội dân chủ vai trò của các tổ 
chức dân sự do người dân tự thành lập nên cũng rất quan trọng. 
Đây là các tổ chức nằm ngoài các cơ quan của nhà nước (phi 
chính phủ), đáp ứng rất đa dạng các nhu cầu về đời sống tinh 
thần của con người. Hình thức của các tổ chức dân sự rất phong 
phú: hội đoàn, công đoàn, nghiệp đoàn, câu lạc bộ, nhóm,… 
không chỉ đáp ứng các nhu cầu phi chính trị của người dân mà 
còn có thể là các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người dân rất thiết 
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thực, đóng góp hoặc đấu tranh với những khiếm khuyết của hệ 
thống cơ quan công quyền. Đây cũng có thể coi là quyền lực 
thứ 5 trong một xã hội dân chủ. Quyền tự do hội họp, lập hội 
đã được nêu rõ trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và có 
mặt trong hầu hết các bản Hiến pháp của các nước trên thế giới. 
Thế nhưng một số nước trong đó có Việt Nam, mặc dù quyền 
này được ghi vào Hiến pháp nhưng các văn bản pháp luật, các 
nghị định của chính phủ qui định thủ tục thành lập hội đoàn 
đề ra hàng loạt các yêu cầu khắt khe, trao quyền xét duyệt cho 
các cơ quan nhà nước đã bóp nghẹt các quyền này của người 
dân. Kết quả không chỉ là tham nhũng hoành hành mà đời sống 
tinh thần, văn hóa, đạo đức, các giá trị nhân văn trong xã hội 
đều khô cằn, thui chột. Điều này càng thể hiện rõ các quyền con 
người cần phải được tôn trọng và đảm bảo toàn vẹn, không thể 
thực hiện quyền này và hạn chế quyền khác sẽ tạo ra sự bất ổn, 
không bền vững của xã hội.

* * *

Không thể có một nền tảng chính trị dân chủ nếu thiếu bất 
cứ một yếu tố nào của: một bản Hiến pháp được nhân dân đồng 
thuận thông qua bằng quyền phúc quyết Hiến pháp, qua đó nhà 
nước được người dân ủy quyền để thực hiện thỏa ước với nhân 
dân; một nhà nước pháp quyền với 3 nhánh phân chia quyền 
lực nhà nước riêng biệt do dân bầu lên nhằm thực hiện trên hết 
và trước hết mục tiêu bảo vệ quyền con người; một xã hội minh 
bạch với quyền tự do của báo chí; sự phát triển của các tổ chức 
dân sự cởi mở và phong phú về tinh thần. Như đã phân tích ở 
trên, xây dựng một môi trường chính trị dân chủ cho Việt Nam 
không chỉ là giải pháp cho tình trạng khủng hoảng hiện nay của 
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đất nước mà còn là một xu thế bắt buộc khi đất nước chúng ta 
tham gia vào thế giới toàn cầu hóa. 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC 

Mô hình nhà nước dân chủ

Một nhà nước thượng tôn quyền con người thì tất yếu nó là 
một nhà nước dân chủ bất kể mô hình, hình thức nhà nước và 
không cần phải gắn thêm thuộc tính “của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân” trừ khi chỉ sử dụng nó như là một khẩu 
hiệu. Dân chủ là một tính chất của xã hội được hình thành nên 
từ sự vận động trong thực tế cuộc sống của con người chứ không 
phải là một hình thức xã hội, một phương thức cai trị hoặc một 
mô hình chính trị. Do vậy chúng ta hay thấy rằng có rất nhiều 
nước mang những cái tên dân chủ hay nhân dân thường lại là 
những nước phản dân chủ nhất, áp đặt nhân dân chuyên chế 
nhất. Một xã hội sẽ có tính chất dân chủ chỉ khi nào người dân 
ở đó thực sự làm chủ chính mình – tức có thể sử dụng đầy đủ 
quyền con người của mình mà không cần xin phép ai và cũng 
không ai có quyền cho phép họ. Muốn làm được như vậy thì 
phải tuân thủ các nguyên tắc “Quyền con người trong nhà nước 
pháp quyền” như nêu trên. Nguyên tắc này chính là một quy 
luật tự nhiên khách quan mà loài người đã trải qua cả ngàn năm 
đúc kết thực chứng để hiểu rõ. Và nhờ tuân theo quy luật này 
mà rất nhiều dân tộc đã xây dựng được một xã hội dân chủ cho 
họ dưới rất nhiều các hình thức nhà nước khác nhau như Quân 
chủ lập hiến, Cộng hòa đại nghị, Cộng hòa tổng thống… cho 
dù nguyên thủ quốc gia là vua hay thủ tướng hay tổng thống thì 
vẫn phải ở dưới quyền con người được bảo vệ trên hết và bình 
đẳng ở các quốc gia đó.
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Do vậy việc xây dựng dân chủ bằng các mô hình đều dẫn 
đến sai lầm vì dân chủ là tính chất được hình thành từ dưới 
lên theo quy luật khách quan nói trên chứ không thể bằng sự 
áp đặt từ trên xuống theo mô hình chủ quan. Nói cách khác, 
bản chất của dân chủ – tức thành tố căn cơ tạo nên dân chủ – là 
quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng để tất 
cả người dân có thể tự tin sử dụng chúng trọn vẹn. Bảo đảm 
được thành tố này – tức tôn trọng quy luật Quyền con người 
trong Nhà nước pháp quyền – thì chắc chắn sẽ tạo ra một nền 
dân chủ. Nền dân chủ đó có thể có những hình thái, mô hình 
khác nhau tùy thuộc vào ý muốn của đa số nhân dân. Chẳng 
hạn như, vì đa số người dân Anh thích có vua/nữ hoàng nên họ 
bỏ phiếu để duy trì hình thái quân chủ lập hiến để trao quyền 
tối cao của họ cho người này nhằm kiểm soát các đảng phái 
chính trị làm theo ý chí của họ và chống sự độc tài, và họ không 
cho phép người này được tham gia các hoạt động cầm quyền, 
điều hành đất nước để người đó không thể lạm quyền. Khi nào 
họ thấy mô hình này không phù hợp nữa thì họ sẽ bỏ phiếu 
thay đổi nó vì quyền của họ luôn đứng trên hết, trên cả mô hình 
đó. Ý muốn của nhân dân là mệnh lệnh bắt buộc.

Ý muốn của nhân dân có thể khác nhau bởi các thuộc tính 
sinh học, địa vị xã hội và quan điểm chính trị của những người 
khác nhau. Nhưng tất cả họ đều có một điểm giống nhau và 
bình đẳng tuyệt đối là quyền con người của họ không hề khác 
nhau. Những ai có nỗ lực vượt bậc thì sẽ đề ra được những 
mô hình, phương thức tốt nhất, phù hợp nhất với những hoàn 
cảnh, tình hình khác nhau thì sẽ thuyết phục được đa số ủng hộ 
để bỏ phiếu trao quyền cho họ áp dụng mô hình, phương thức 
đó cho đất nước. Do vậy những cái này liên tục thay đổi theo 
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thời gian và bị tác động bởi bối cảnh lịch sử trong lúc sự bảo vệ 
quyền con người trên hết và bình đẳng là không được thay đổi 
để làm một nền tảng vững chắc – tức nền dân chủ – tạo sự ổn 
định cho những sự thay đổi liên tục nói trên. 

Xây dựng mô hình nhà nước dân chủ hình thành từ dưới lên 
và tuân thủ nguyên tắc quyền con người trong nhà nước pháp 
quyền được mô tả trong mô hình dưới đây:
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Người Trung Hoa cổ có câu “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Phải 
dựa vào những cái không thay đổi để ứng phó với những cái liên 
tục thay đổi, nếu không thì mọi sự phát triển sẽ không có nền, 
mất gốc và do vậy sẽ sụp đổ. Trong mô hình trên, thành tố mang 
lại sự công bằng xã hội chính là Quyền con người - thành tố có 
tính chất bất biến và tuyệt đối bình đẳng đối với mọi người. Nếu 
đảm bảo tôn trọng thành tố này thì chúng ta sẽ có được sự bình 
đẳng tuyệt đối cho từng người có được tất cả quyền con người 
hoàn toàn giống nhau như ai cũng có 24 giờ/ngày vậy. Không 
ai có thể cho ai hoặc lấy đi của ai các quyền và thời giờ của họ 
cả. Đến khi đó ai nỗ lực tốt, biết tận dụng tốt hơn các quyền con 
người và thời giờ của mình thì sẽ có quyền sở hữu nhiều thành 
quả hơn nên sẽ vượt trội hơn. Đây chính là sự bình đẳng cơ bản 
mà nó không chỉ tạo ra động lực lành mạnh thúc đẩy con người 
nỗ lực vươn lên mà còn là một cái nền không thể thiếu để kinh 
tế thị trường vận hành một cách đúng đắn: muốn vươn lên phải 
cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của người khác thay vì giành 
giật và chà đạp. Và khi đó xã hội sẽ phát triển nhanh chóng vì 
nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của người dân liên tục được đáp 
ứng một cách tốt nhất. Quy luật “Bàn tay vô hình” sẽ tự nhiên 
điều tiết nhu cầu và việc đáp ứng nhu cầu để đạt được một trạng 
thái cân bằng tối ưu. Tuy nhiên bàn tay vô hình không tự điều 
tiết được ở một số lĩnh vực và tình huống, chẳng hạn về: bảo 
đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thuế và các chính 
sách vĩ mô khác như an sinh, lợi ích cộng đồng…, cho nên phải 
cần bàn tay hữu hình can thiệp – chính là vai trò điều tiết của 
nhà nước. Quyền con người cũng bao gồm quyền được hưởng 
an sinh, phúc lợi xã hội, quyền được giáo dục và chăm sóc y tế, 
được có việc làm và được nghỉ ngơi. Nhà nước phải đóng vai 
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trò phân phối lại phúc lợi xã hội một cách công bằng, giảm bớt 
khoảng cách giàu nghèo, cung cấp các điều kiện phát triển cá 
nhân để đảm bảo các quyền này cho mọi người dân. Lý tưởng 
“làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” vẫn là một lý tưởng xã 
hội tốt đẹp cần hưởng tới để con người được tạo điều kiện tốt 
nhất phát triển năng lực và nhân cách của mình. 

Mô hình quản trị chiến lược

Căn cứ vào các phân tích trên, Con Đường Việt Nam giới 
thiệu về một mô hình quản trị chiến lược đất nước dựa trên 
việc tận dụng các quy luật khách quan làm sức mạnh. Nhờ vậy 
chỉ cần tập trung vào một số ít các mục tiêu then chốt (hay đích 
nhắm chiến lược) để đạt được rất nhiều những mục tiêu khác 
nhờ sự lan tỏa tất yếu theo quy luật. Điều này cho phép tiêu tốn 
ít nguồn lực nhưng hiệu quả. Những cách thức thuận theo qui 
luật như vậy cũng sẽ đảm bảo hợp lòng dân. Mô hình quản trị 
chiến lược thông qua việc xác định 2 đích nhắm chiến lược đơn 
giản nhưng hiệu quả:
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- Xây dựng một nền kinh tế thị trường dựa trên tăng 
trưởng năng suất tổng hợp của quốc gia: nhà nước cần 
để các động lực cá nhân được phát triển tự nhiên, tháo 
gỡ các bế tắc hành chính cản trở sự phát triển của các 
doanh nghiệp, duy trì cạnh tranh công bằng giữa các 
thành phần doanh nghiệp trong nền kinh tế một cách 
không phân biệt. Mặt trái lớn nhất của các nền kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa là các doanh nghiệp khổng lồ đi 
trước tìm mọi cách để cản trở sự tham gia thị trường của 
những doanh nghiệp mới. Vì vậy nhà nước cần có chính 
sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới khởi tập gia nhập 
thị trường.

- Nhà nước giữ vai trò định hướng để phát triển đất nước 
theo lý tưởng dân chủ xã hội, điều tiết những vấn đề 
khiếm khuyết mà nền kinh tế thị trường không điều tiết 
được để đảm bảo sự cân bằng và có thể phân phối phúc 
lợi xã hội một cách công bằng, xây dựng chính sách thuế 
điều tiết thu nhập... Thực hiện các chính sách toàn dụng 
để sử dụng nhân lực và tài nguyên của đất nước một cách 
hợp lý, hiệu quả.

Tất cả các hoạt động của nền kinh tế - xã hội được điều chỉnh 
trong một môi trường chính trị dân chủ thực chất sẽ giúp điều 
tiết một cách tự nhiên các vấn đề kinh tế - xã hội, giữ được ổn 
định và cân bằng để phát triển đất nước trong môi trường toàn 
cầu hóa.

Trên xuống và dưới lên

Dân chủ phải được đo bằng mức độ tự tin và có ý thức của 
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người dân sử dụng tối đa quyền của mình trong tất cả các hoạt 
động kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, chứ không phải 
bằng số lượng các đảng chính trị ở đó, lại càng không phải bằng 
sự khẳng định lý tưởng vì dân của đảng cầm quyền là chân lý. 
Do vậy dân chủ chỉ có được khi nào giới cầm quyền cam kết 
quyết tâm xây dựng dân chủ một cách thực chất và đảm bảo 
mọi điều kiện để người dân thực hiện được quyền làm chủ của 
mình một cách thực tế, đồng thời người dân phải đòi hỏi quyết 
liệt cái quyền ấy của mình khi nó còn thiếu vắng hoặc bị xâm 
phạm. Đó là điều kiện cần và đủ để tạo ra sự tự tin và có ý thức 
của người dân sử dụng tối đa quyền làm chủ của mình; và như 
vậy sẽ tất yếu tạo ra dân chủ thực chất.

Ở bất kỳ đất nước nào, bất chấp ý thức hệ chính trị nào, nếu 
mức độ dân chủ ở đó càng thấp thì các quyết định chuẩn tắc 
của nó (tức là các chính sách của chính phủ về kinh tế, xã hội, 
chính trị) càng phục vụ nhiều hơn cho quyền lợi của các nhóm 
lợi ích càng thiểu số. Ngay cả ở đó có áp dụng quy luật khách 
quan là kinh tế thị trường đi nữa thì nó sẽ chỉ tạo ra một hình 
thái xã hội được gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu mà trình độ 
phát triển cao nhất của nó chỉ ở mức thu nhập trung bình thấp.

Mô hình dân chủ xã hội

Nếu Việt Nam có một nền tảng dân chủ dựa trên Quyền con 
người trong nhà nước pháp quyền và với thực tâm mong muốn 
lý tưởng “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” của đảng cầm 
quyền hiện nay, thì theo quy luật Việt Nam có thể phát triển tốt 
đẹp thành những hình thái Dân chủ xã hội như ở Bắc Âu. 

Những hình thái xã hội chủ nghĩa tốt nhất mà con người 
từng được chứng kiến chính là các nền dân chủ xã hội đã được 
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phát triển thành công ở các nước Bắc Âu. Mô hình này được 
sáng lập bởi những người ngưỡng mộ lý tưởng vì giai cấp công 
nhân của Mác và những khái niệm phân phối công bằng cho 
đại chúng của ông, nhưng xét lại và phê bình một cách khoa 
học phương thức sản xuất và cách thức giải quyết mâu thuẫn 
giai cấp của ông. Họ thừa nhận sự phân hóa giai cấp kinh tế 
giữa giới tư sản và vô sản, nhưng cho rằng vấn đề này sẽ được 
loại trừ nhờ vào những cải cách pháp luật và các chương trình 
tái phân phối. Họ tin rằng chuyên chính vô sản sẽ làm trầm 
trọng hơn các quan hệ xã hội, rằng những cải cách dân chủ dần 
dần sẽ tăng cường quyền và lợi ích cho giai cấp công nhân. Họ 
tranh luận với Lê Nin về “đấu tranh giai cấp” của Mác, ở đó họ 
bác bỏ sự sai trái trong phương pháp của Lê Nin sử dụng bạo 
lực để đánh đổ các tầng lớp trên với hy vọng vực dậy giai cấp vô 
sản. Họ thấy trước rằng cách đó sẽ dẫn đến những sự hủy diệt 
đẫm máu và sự tàn phá xã hội để đổi lấy một tình trạng đấu đá 
bị kềm nén. Họ lập luận rằng đấu tranh giai cấp chỉ có thể tạo 
ra động lực cho phát triển như Mác mong muốn chỉ ở nơi nào 
các tầng lớp dưới có được những cơ hội tử tế trong cuộc sống 
để không ngừng tự cải thiện chính mình cho cuộc sống tốt hơn 
hoặc để vươn lên tầng lớp cao hơn nhờ vào một quá trình dân 
chủ. Đây chính là những động lực chính đáng và lâu dài, không 
phải là những động lực từ hận thù nhất thời. Họ từ chối kiểu 
xã hội chủ nghĩa bằng cách mạng bạo lực và ủng hộ kiểu cải 
cách mà từ đó phát triển nên một khái niệm mới: Chủ nghĩa 
xã hội dân chủ xã hội. Chủ nghĩa này bảo vệ các quy luật kinh 
tế thị trường để xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội, bảo 
hộ việc tái phân phối thành quả tăng trưởng, đảm bảo cơ hội 
công bằng và luật chơi sòng phẳng, cho phép doanh nghiệp tư 
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nhân và hỗ trợ quyền sở hữu, v.v.. Mô hình này có nguồn gốc 
vào những năm đầu của thế kỷ 20 từ phái Men-sê-vich mà sau 
đó đã bị Lê Nin phản đối và đặt ngoài vòng pháp luật sau cách 
mạng tháng 10 năm 1917. Chính quyền Xô Viết gán cho nó là 
“chủ nghĩa xét lại” và “phản động”. Từ này từ đó trở thành thuật 
ngữ tội phạm phổ biến nhất được dùng để trừng phạt bất kỳ ai 
làm, hoặc chỉ nói, khác với những tín điều của phái Bôn-sê-vích 
của Lê Nin, bóp nghẹt tất cả mọi phản động theo nghĩa đúng 
đắn bình thường của từ này. Ở những đất nước tán thành giáo 
lý của Lê Nin, từ “phản động” làm cho người dân khiếp sợ và ăn 
sâu vào lòng họ, tận diệt tất cả mọi chỉ trích đối với chính quyền 
cùng với những ý tưởng sáng tạo mới không thể thiếu để phát 
triển đất nước. Người dân ở những nước văn minh gần như 
không bao giờ hiểu được vì sao phản động lại có thể là một vấn 
đề, chứ đừng nói là phạm tội.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: ĐẦU TƯ VÀO CON NGƯỜI

Cách mạng tư tuởng

Những cuộc cách mạng về tư tưởng rất vĩ đại trong lịch sử đã 
làm biến đổi sâu sắc xã hội, không những tạo ra sự dân chủ thịnh 
vượng ở nước đó mà còn đóng góp to lớn vào nền văn minh của 
nhân loại. Đó chính là những trường hợp như cuộc Cách mạng 
tư sản Anh hồi giữa thế kỷ 17 hoặc cuộc Canh tân Minh Trị 
vĩ đại ở Nhật giữa thế kỷ 19. Chính những cuộc cách mạng tư 
tưởng này đã giúp tránh được sự nổ ra những cuộc cách mạng 
đẫm máu do sự bất mãn của quần chúng tương tự như cuộc 
cách mạng tư sản Pháp hồi cuối thế kỷ 18; hoặc tránh bị biến 
thành nô lệ, thuộc địa như bao nhiêu triều đại ở châu Á cùng 
thời với Minh Trị, trong đó có Việt Nam, đã không tránh được.
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Điều kiện để một cuộc cách mạng tư tưởng phát triển lớn 
mạnh là phải hình thành một trào lưu suy tưởng tích cực từ 
giới trí thức, đồng thời giới cầm quyền ủng hộ và dẫn hướng 
cho trào lưu đó, làm lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Một 
khi người dân đã có thể tự tin và có ý thức sử dụng tối đa quyền 
làm chủ của mình được Hiến pháp Việt Nam bảo vệ thì cũng là 
lúc những suy tưởng tự do bắt đầu nở rộ. Và lúc đó nhà nước, 
với ưu thế vượt trội nhất trong xã hội, hoàn toàn dễ dàng tạo 
ra những động lực lành mạnh, vừa để khuyến khích các suy 
tưởng phát triển tích cực, vừa để dẫn hướng những suy tưởng 
đó đến những mục tiêu nhân sinh quan và lý tưởng tốt đẹp của 
nhà nước. 

Nguồn lực từ suy tưởng 

Suy tưởng của con người là một nguồn lực vô tận không bao 
giờ cạn kiệt như các loại tài nguyên thiên nhiên. Chúng càng 
được sử dụng thì lại càng nhiều lên. Chẳng có nước nào trở 
thành dân chủ, thịnh vượng nhờ dựa vào khai thác tài nguyên 
cả, đa số trường hợp này đều cho kết quả ngược lại. Nước Nhật 
đã chứng minh rằng một nước hầu như không có tài nguyên gì 
với xuất phát điểm rất nghèo nàn lạc hậu vẫn có thể tạo ra một 
cuộc cách mạng tư tưởng vĩ đại biến họ trở thành cường quốc 
chỉ trong vòng ba thập kỷ. Những giá trị mà nó tạo ra đến giờ 
vẫn là nền tảng vững chắc cho xã hội Nhật dù đã gần 150 năm.

Giống như người xưa nói “Sức dân là sức nước”, những giá 
trị suy tưởng của người dân lớn mạnh tức là sức nước dâng 
cao. Mà nước thì cần có những con kênh, cái đập để đưa về 
tưới mát ruộng vườn, đồng cỏ thì mới tạo ra được giá trị. Và 
để làm được như vậy thì đòi hỏi phải hiểu biết và tuân thủ quy 
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luật khách quan là “nước chảy về trũng”. Sự kém hiểu biết hoặc 
cố tình không tuân thủ quy luật đó sẽ dẫn tới “tức nước vỡ bờ”, 
hoặc tệ hại hơn nữa là: cạn kiệt nguồn nước. Sự lãnh đạo cần 
phải được hiểu trước tiên là dẫn đường. Mà cách thức đúng đắn 
nhất là phải hiểu biết và vận dụng quy luật khách quan để tạo ra 
động lực lành mạnh cho dân chúng để cùng hướng sức mạnh 
của mình đến những mục tiêu cao đẹp. Sự áp đặt, ép buộc bằng 
quyền lực nhà nước chỉ tạo điều kiện tốt cho cường quyền phát 
triển mà thôi.

Suy tưởng để đồng thuận

Việt Nam đang nghiên cứu chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược. Đây là việc làm rất cần 
thiết và sẽ tạo ra những thay đổi có giá trị to lớn cho đất nước 
nếu nó được kết tinh từ trí tuệ suy tưởng của nhân dân, đặc 
biệt là tầng lớp trí thức. Đây cũng là những yêu cầu cấp thiết 
mà thực tế cuộc sống đòi hỏi từ nhiều năm qua nhưng đã chưa 
được đáp ứng tốt. Lý do là những giải pháp cho chúng đã không 
có sự tham gia rộng rãi của nhân dân.

Do vậy, Con Đường Việt Nam kêu gọi chính quyền hãy tạo 
điều kiện để phát triển mạnh mẽ một trào lưu suy tưởng từ 
nhân dân về: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng”, “Hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường”, “Phát triển nhanh nguồn nhân lực”, 
“Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng”, và đồng thời tạo ra động 
lực mạnh để dẫn hướng trào lưu suy tưởng này. Làm được như 
vậy thì không những đất nước có được những giải pháp tốt nhất 
cho nhiệm vụ này mà còn tạo ra một sự đồng thuận lớn trong 
xã hội cho việc thực hiện các giải pháp đó. Vì đơn giản là chúng 
hợp lòng dân. Không những thế, những động lực nói trên mà 
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nhà nước tạo ra sẽ chuyển hóa thành những động lực mạnh mẽ 
trong nhân dân để tạo nên những nguồn lực khổng lồ từ sức dân 
- không những giúp đất nước vượt qua được khó khăn thách 
thức hiện nay mà còn nhanh chóng vượt lên. Đó chính là những 
giá trị to lớn của sự đồng thuận xã hội một cách thực chất.

Trên đây cũng là vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế mà sự nghiên 
cứu Con Đường Việt Nam đã xác định là một sách lược cần 
tập trung sẽ trình bày ở chương sau vì tính cấp bách và lâu dài 
của vấn đề. Ngoài ra còn bốn lĩnh vực khác cũng cần tập trung 
tương tự là giáo dục, pháp luật (cải cách hành chính và tư pháp), 
biển Đông (chiến lược biển và chủ quyền biển đảo), Tây nguyên 
(được hiểu rộng ra là các chính sách cho các vùng cao với dân 
tộc ít người). Năm lĩnh vực trên đều là những vấn đề bức xúc 
của nhân dân lâu nay, và cả gần đây. Chúng cũng được chính 
quyền các cấp quan tâm. Tuy nhiên chúng ta chưa có được 
những giải pháp chiến lược toàn diện, vừa giải quyết được ngay 
những vấn đề trước mắt, vừa đảm bảo tính lâu dài trong một 
môi trường toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 
và trước một bối cảnh của thế giới đang hình thành nên một 
cục diện mới với sự dịch chuyển dần về châu Á. Tất cả những 
vấn đề từ bên trong và bên ngoài như trên đều tạo ra cho chúng 
ta những nguy cơ và cơ hội tốt.

Chỉ khi nào chúng ta vượt qua được thách thức lớn của các 
nguy cơ này thì các cơ hội tuyệt vời mới đến được với chúng ta. 
Nhưng điều cần phải chú ý hơn nữa là những nguy cơ đó không 
chỉ là thách thức của nhà nước mà quan trọng hơn: chúng là 
thách thức của từng người dân Việt Nam. Nếu quần chúng 
không ý thức được trách nhiệm này mà nghĩ rằng đó là việc của 
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nhà nước, của lãnh đạo thì quốc gia này không thể vượt qua 
được những nguy cơ lớn để mở ra những cơ hội tuyệt vời cho 
dân tộc. Nhìn vào vấn đề biển Đông thời điểm hiện tại, chúng 
ta dễ dàng thấy rõ tình trạng tiêu cực như thế.

Suy tưởng để khai sáng

Không có cách gì để đưa ra những giải pháp cho việc phát 
triển đất nước tốt hơn cách tạo ra những trào lưu suy tưởng 
rộng rãi trong nhân dân dưới sự dẫn hướng bằng động lực từ 
nhà nước. Làm được như vậy thì quốc gia ta đã bắt đầu mở ra 
một quá trình khai sáng cho dân tộc ta hiểu rõ được bản chất và 
đặc tính của thế giới mà chúng ta đang sống và sẽ đi tới - tức là 
hiểu được quy luật khách quan của nó. Để từ đó mỗi người dân 
mới có thể phát huy được những đặc tính từ bản sắc văn hóa 
dân tộc của mình, từ vị trí địa lý và vị thế của đất nước, v.v... để 
tạo lợi thế chung cho quốc gia, dân tộc trong một môi trường và 
bối cảnh thế giới ngày nay.

Đó cũng là cách để chúng ta vượt qua được sự xơ cứng về 
tư tưởng trong hiện tại cũng như tránh được nó trong tương 
lai. Những xơ cứng đó - vốn được hình thành bởi sự chủ quan 
lẫn khách quan, vô tình lẫn hữu ý của cả dân chúng lẫn chính 
quyền trong suốt quá trình kéo dài hàng trăm năm nay - đã cản 
trở dân tộc ta, làm đất nước ta không những đi sau mà còn bị 
đẩy thụt lùi lại trong tất cả các giai đoạn tiến hóa quan trọng của 
xã hội loài người. Và vì thế mà bị thành nô lệ, thuộc địa.

Hãy đừng để những giai đoạn lịch sử tối tăm đó lập lại vì 
chúng ta tiếp tục bị xơ cứng bởi sự vô thức được hình thành 
qua hàng trăm năm tác động của những quan điểm từ truyền 
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thống hay tư tưởng phong kiến không tích cực mà đến giờ vẫn 
còn tồn tại phổ biến. Thay vào đó, hãy hiểu rõ quy luật khách 
quan vận hành thế giới xung quanh ta, để từ đó mới có thể rút 
tỉa được những cái phù hợp có giá trị từ truyền thống và những 
tư tưởng do lịch sử dân tộc tạo ra nhằm phát huy thành những 
lợi thế tạo sức mạnh cho dân tộc trong giai đoạn lịch sử mới. 
Chúng ta cần khuyến khích cho sự sáng tạo có ý thức từ các giá 
trị truyền thống và tư tưởng như trên, thay vì sự làm theo (vốn 
thường bị dẫn dắt bởi vô thức).

Tự tin – Chấn dân khí

Ở Việt Nam ta, nếu đã công nhận rằng tham nhũng là rất 
trầm trọng thì cũng cần thừa nhận tất yếu rằng mức độ cường 
quyền cũng đã rất nghiêm trọng. Điều này đương nhiên có 
nghĩa mức độ dân chủ của chúng ta còn rất thấp. Cũng không 
khó để nhận ra tình trạng này nếu chúng ta dũng cảm nhìn 
nhận để thấy mức độ tự tin của người dân có ý thức sử dụng 
quyền con người của mình còn rất thấp vì bị lấn át bởi nỗi sợ 
hãi trước cường quyền. Và đây chính là mấu chốt quan trọng 
nhất để giải quyết mọi vấn đề của đất nước hiện nay và sau này: 
làm cho người dân tự tin và có ý thức sử dụng tối đa các quyền 
con người của mình để làm chủ đất nước. Đó chính là tinh thần 
“chấn dân khí” của  phong trào Duy Tân (“khai dân trí, chấn 
dân khí, hậu dân sinh”) mà phong trào Con Đường Việt Nam 
xin được tiếp tục và phát huy.

Tập trung và bắt đầu từ mấu chốt này thì chúng ta sẽ đi theo 
một tiến trình phát triển thuận quy luật nên sẽ có được dân 
chủ, dẫn tới công bằng rồi nhanh chóng đạt được thịnh vượng 
và văn minh. 
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Do vậy, Con Đường Việt Nam hướng đến vận động nhân dân 
và kêu gọi nhà nước cùng nhau làm cho người dân tin tưởng 
vào luật pháp để có thể tự tin và có ý thức sử dụng tối đa quyền 
công dân của mình được Hiến pháp bảo vệ nhằm xây dựng một 
nền dân chủ thực chất và vững mạnh cho đất nước.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: “ĐIỂM CÂN BẰNG” - SỨ 
MẠNG LẠC HỒNG

Nếu dân tộc Lạc Hồng ta tiên phong và thành công theo một 
tiến trình như vậy - tiến trình bắt đầu từ xây dựng sự tự tin 
và có ý thức của người dân sử dụng tối đa quyền làm chủ của 
mình như đã phân tích từ đầu - thì sẽ truyền cảm hứng cho 
người dân Trung Quốc và tạo niềm tin cho giới cầm quyền ở đó 
dẫn đến sự thay đổi tích cực. Lúc đó Trung Quốc sẽ trở thành 
một nền dân chủ lớn nhất thế giới. Là một nền dân chủ thực 
chất nên cũng sẽ là một trung tâm thịnh vượng nhất thế giới và 
cũng tất yếu tạo ra một nền văn minh phương Đông hiện đại 
mới, tạo nên những chuẩn tắc chung mới cho thế giới toàn cầu 
với sự ảnh hưởng cân bằng giữa Đông và Tây. Mà lúc đó, phải 
thấy rằng dân tộc, quốc gia Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất lớn. 
Chúng ta, vì có sự tương đồng lớn về văn hóa và bản sắc với 
Trung Quốc, sẽ có một lợi thế lớn để đáp ứng nhu cầu tinh thần 
của mình trong một môi trường toàn cầu hóa đang có sự vươn 
lên lành mạnh của ảnh hưởng phương Đông để hướng đến sự 
cân bằng Đông - Tây.

Một sự cân bằng như vậy sẽ giúp kiến tạo nên nền hòa bình 
bền vững cho thế giới, tạo môi trường ngày càng dân chủ và 
công bằng hơn cho nhân loại phát triển thịnh vượng và văn 
minh hơn. Do vậy một tiến trình tiên phong thuận quy luật như 
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thế của dân tộc Lạc Hồng sẽ được toàn nhân loại yêu hòa bình 
ủng hộ nên sẽ tạo ra sự thúc đẩy mạnh mẽ cho nó từ chính phủ 
của các nước dân chủ thịnh vượng.

Hơn thế nữa, dựa theo ý tưởng chiến lược về một sự cân 
bằng như thế, đất nước ta hoàn toàn có thể chủ động kiến tạo 
nên các sách lược về kinh tế, giao thoa văn hóa giữa Đông và 
Tây mà Con Đường Việt Nam gọi là “Điểm cân bằng”. Hãy cùng 
nhau suy tưởng về điều này để thấy lợi ích của nó mang đến cho 
đất nước ta to lớn đến thế nào. Con Đường Việt Nam có niềm 
tin rằng đây là sứ mạng của dân tộc Lạc Hồng để giúp kiến tạo 
và duy trì nền hòa bình cho thế giới và nhờ vậy mà tạo ra sự 
thịnh vượng và văn minh cho mình, và do đó chúng ta được 
tôn trọng.

“Việt Nam là nơi đất lành chim đậu”. Việt Nam có thế mạnh 
về địa thế, giá trị của nguồn nhân lực dồi dào, siêng năng, có 
văn hóa và nhanh thích nghi với cái mới. Việt Nam là đất nước 
thanh bình và cởi mở. Những điều này dẫn hướng đến một 
tầm nhìn lớn về chiến lược giao thoa văn hóa và giao lưu kinh 
tế giữa Đông và Tây. Đây thực sự là lợi thế về đặc tính của con 
người Việt Nam trong việc hấp thụ rồi tạo nên những thành 
tựu mới về văn hóa và kinh tế. Việt Nam là nước có nền văn 
hóa và tiếng nói phương Đông nhưng lại có chữ viết theo kiểu 
phương Tây, đó chính là những di sản do lịch sử tạo lợi thế cho 
dân tộc ta trong một môi trường đa phương toàn cầu của hệ 
thống quốc tế mới đang hiện hữu. Điều này đặc biệt có ý nghĩa 
trong một bối cảnh thế giới đang nhiều biến động như hiện nay, 
xu thế hình thành đa cực chống lại sự đơn cực cộng với sự trỗi 
dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ, chắc chắn sẽ làm nảy 
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sinh thêm nhiều xung đột cả về quân sự lẫn văn hóa và sắc tộc. 
Sự xuất hiện một điểm cân bằng về kinh tế, văn hóa và chính trị 
sẽ cần thiết để duy trì sự ổn định cho thế giới. Và đương nhiên, 
điểm cân bằng đó sẽ được hưởng lợi rất lớn. 



Chương IV

Các sách lược tập trung

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Một qui luật tất yếu trong phát triển kinh tế là tăng trưởng 
kinh tế phải đi kèm tăng năng suất lao động. Tăng trưởng kinh 
tế mà không đi kèm với gia tăng năng suất lao động thì chỉ là sự 
vay mượn của quá khứ (như khai thác tài nguyên) và tương lai 
(như vay vốn đầu tư, phá hủy môi trường). Bất kỳ sự phát triển 
nào không dựa vào gia tăng năng suất lao động đều không bền 
vững cho dù tài nguyên có lớn đến đâu đi nữa. Điều này cho thấy 
tầm quan trọng của việc cần tập trung đạt được mục đích then 
chốt bằng những cách thức thuận theo qui luật khách quan và 
linh hoạt theo bối cảnh, chứ không phải là tập trung cứng nhắc 
vào các giải pháp được cho là đặc trưng của ý thức hệ.

Chiến lược “Điểm cân bằng”

Chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam lâu nay dựa chủ 
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yếu vào đầu tư vốn và khai thác tài nguyên. Khi Con Đường 
Việt Nam áp dụng qui luật Danh nghĩa và thực tế để tính toán 
mức độ chênh lệch giữa thu nhập quốc dân thực tế sau khi trừ 
giá trị của tài nguyên với giá trị tổng sản phẩm quốc dân trên 
danh nghĩa, so sánh mức độ này với mức độ cùng loại của một 
số nước khác đã trải qua giai đoạn và trình độ phát triển tương 
tự Việt Nam trước đây thì nhận thấy mức độ chênh lệch này 
của Việt Nam là đáng báo động. Nếu không thay đổi chiến lược 
phát triển kinh tế trong vài ba năm tới thì đất nước sẽ rơi vào 
tình trạng lệ thuộc vì giá trị khai thác không đủ để trả nợ, tương 
tự như các nước châu Mỹ La tinh cách đây 10-20 năm. Con 
Đường Việt Nam đề nghị một chiến lược phát triển kinh tế dựa 
vào chiến lược “Điểm cân bằng”: tận dụng các lợi thế và sức 
mạnh từ bản sắc văn hóa, lịch sử của dân tộc và địa lý của đất 
nước để biến Việt Nam thành một trung tâm giao lưu kinh tế, 
giao thoa văn hóa giữa các xu thế đông và tây.

Phát huy đặc tính văn hóa dân tộc trong môi trường toàn 
cầu hóa

Hàn Quốc và Đài Loan đã phát triển nhờ xây dựng chiến 
lược phù hợp với đặc tính văn hóa dân tộc của họ. Hàn Quốc 
phát huy văn hóa kỷ luật và ý thức chủ tớ để hình thành những 
tập đoàn lớn đa ngành nghề (chaebol) làm trụ cột của nền kinh 
tế bằng mệnh lệnh cương quyết từ trên xuống. Đài Loan thì 
ngược lại, đi theo mô hình từ dưới lên, tận dụng văn hóa gắn 
kết gia đình và ý thức làm chủ nhỏ lẻ để phát triển vô số các 
doanh nghiệp nhỏ thành khung xương vững chắc cho nền kinh 
tế. Các doanh nghiệp gia đình nhỏ này tự phát liên kết dần với 
nhau để hình thành nên các công ty qui mô lớn hơn, rồi sau đó 
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là những tập đoàn khổng lồ. Việt Nam có văn hóa cá nhân, ý 
thức thể hiện cá nhân rất cần được phát huy để tạo sức mạnh và 
động lực phát triển.

Xét về thiên thời, ngoài thời cơ về bối cảnh thế giới nêu trên, 
Việt Nam còn có được một cơ hội rất tốt nhờ sự thay đổi đặc 
tính của giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay: vai trò chủ đạo của 
các tập đoàn đa quốc gia đang được dịch chuyển sang các cá 
nhân. Nhiều công trình nghiên cứu uy tín đã khẳng định điều 
này, trong đó tác phẩm trình bày vấn đề này thành công nhất là 
Thế giới phẳng của Thomas Friedman. Một đặc tính quốc tế phù 
hợp với đặc tính văn hóa dân tộc là một thời cơ vô cùng quý giá 
cho dân tộc đó. Xét về nhân hòa, các lợi thế về con người đã nêu 
phần lớn đang ở dạng tiềm năng, rất cần các chính sách vĩ mô 
thúc đẩy, tạo điều kiện phát huy thành sức mạnh và động lực 
thực tế. Tinh thần phấn khích của dân chúng sẽ không thể kéo 
dài lâu, hơn lúc này hết chính phủ cần tận dụng thời cơ quý giá 
này để quy tụ và phát triển nguồn nhân lực cần thiết cho quốc 
gia. Đây là việc thực sự cần đặt ưu tiên lên hàng đầu của mọi ưu 
tiên. Khi đó Việt Nam sẽ có sự hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa 
để biến thành điểm cân bằng nổi bật.

Lấy kinh tế dịch vụ làm mũi nhọn

Để trở thành một điểm cân bằng Việt Nam phải tập trung 
phát triển kinh tế dịch vụ. Dịch vụ là chiến lược, phải được ưu 
tiên và tạo điều kiện để phát huy thật đa dạng ở nhiều qui mô 
khác nhau để chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu kinh tế. Làm 
sao mỗi một cá nhân đơn lẻ vẫn có thể trở thành một nhà cung 
cấp dịch vụ. Phải biến Việt Nam thành một cái chợ quốc tế để 
có thể mua bán trao đổi mọi thứ hàng hóa dịch vụ gì mà thế giới 
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cần. Việt Nam phải có thể cung cấp bất cứ dịch vụ gì cần cho 
các nhà sản xuất, các nhà buôn, khách du lịch, nhà nghiên cứu, 
v.v… đến từ khắp nơi trên thế giới miễn là không ảnh hưởng 
đến thuần phong mỹ tục. Con người Việt Nam phải có thể giao 
tiếp ngôn ngữ và văn hóa với những con người đến từ các nền 
văn minh của thế giới. Môi trường thiên nhiên của đất nước 
phải được giữ gìn một cách tốt nhất. Sẽ có rất nhiều việc phải 
làm để thực hiện được chiến lược dịch vụ này. Tuy nhiên ở tầm 
vĩ mô, chính phủ chỉ cần tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, 
y tế, giao thông, viễn thông, thuế, tạo điều kiện hình thành các 
doanh nghiệp cá nhân. Trong các vấn đề này chỉ có giao thông 
là cần đầu tư lớn từ ngân sách, các vấn đề còn lại chỉ cần những 
chính sách đúng đắn sẽ huy động được nguồn lực cần thiết từ 
xã hội. Các chính sách này nếu được thiết kế tổng thể và đồng 
bộ thì không những biến Việt Nam thành một điểm cân bằng 
mà còn hóa giải được những lối chơi mà hiện nay các thế lực 
bên ngoài đang muốn áp đặt lên sân chơi Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh du lịch cũng là một thế mạnh của nền 
kinh tế Việt Nam khi khai thác được vẻ đẹp của phong cảnh tự 
nhiên, đặc biệt là bờ biển dài trải dọc đất nước, bản sắc riêng 
của văn hóa Việt, vị trí địa lý giao thông thuận lợi. Đây là lĩnh 
vực dịch vụ tạo được nguồn cung việc làm rất lớn, phù hợp với 
đất nước có dân số trẻ trong độ tuổi lao động chiếm đa số như 
Việt Nam. 

Phát triển nông nghiệp

Bên cạnh đó, phải có những biện pháp đầu tư hiệu quả vào 
nông nghiệp, một lĩnh vực chưa được coi trọng đúng mức trong 
khi thực tế là đa phần dân số Việt Nam đang là nông dân. Người 
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nông dân luôn phải chịu thiệt thòi vì mất đất canh tác chuyển 
đổi qua các mục đích sử dụng khác, sản xuất trong điều kiện 
thiếu thốn trang thiết bị, đa phần lạc hậu, thiếu vốn đầu tư, chịu 
ảnh hưởng may rủi từ thời tiết, giá cả nông sản thất thường 
làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Tư tưởng coi trọng 
công nghiệp, dịch vụ, coi thường nông nghiệp là một sai lầm 
trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Thế giới đang đối mặt với 
bất ổn, khan hiếm về lương thực, đây được cho là vấn nạn chính 
sẽ ảnh hưởng lên đời sống của mọi người trên phạm vi toàn 
cầu. Việt Nam với thế mạnh về cung cấp nông sản, thủy hải sản 
cần có chính sách phát triển để trở thành nguồn cung cấp lương 
thực, thực phẩm cho thế giới với chất lượng cao. Để làm được 
điều đó cần phải hiện đại hóa nông nghiệp, tăng năng suất và 
tập trung vào chất lượng của nông sản, hỗ trợ nông dân về vốn 
và kiến thức sản xuất, cải cách cơ cấu nông nghiệp thiên về các 
sản phẩm phục vụ công nghiệp chế biến…

CẢI CÁCH TƯ PHÁP – HÀNH CHÍNH

Vì sao việc cải cách tư pháp (CCTP) và cải cách hành chính 
(CCHC) được chú trọng bằng rất nhiều nghị quyết và chỉ thị 
trong hàng chục năm qua nhưng lại không đạt được những tiến 
bộ đáng kể, mà có chỗ còn đi thụt lùi? Do thiếu quyết tâm chính 
trị thực lòng hay thiếu động lực cho cải cách thực chất?

Không có động lực của con người thì sẽ không có sự thay 
đổi xã hội. Các cuộc cách mạng bạo lực có thể tạo ra động lực 
cưỡng bức nhưng không bền vững. Còn cải cách thì luôn cần 
phải có động lực tự nhiên – những cuộc cải cách thành công 
đều phải dựa trên những giải pháp hướng được những động 
lực này đến những mục tiêu lành mạnh. Tạo ra động lực lành 
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mạnh là đòi hỏi thiết yếu của cải cách tốt đẹp. Không chú trọng 
đến việc này thì mọi cuộc cải cách sẽ rất vất vả và hầu hết là thất 
bại. Do vậy muốn CCTP và CCHC thành công thì việc đầu tiên 
phải phân tích hiện trạng của các động lực tự nhiên của con 
người Việt Nam đang hướng đến các đối tượng và mục tiêu nào 
trong các hoạt động tư pháp và hành pháp quốc gia.

Sẽ không quá khó, chỉ cần thẳng thắn và dũng cảm thừa 
nhận, để thấy rằng động lực của người dân hiện nay hầu hết 
không được tạo ra bởi niềm tin vào công lý để hướng đến một 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Môi trường pháp lý và 
chính trị hiện nay đang làm cho các động lực này hướng tập 
trung đến các kết cục trái ngược hẳn với các chuẩn mực của 
một xã hội như vậy: tham nhũng, cường quyền và lạc hậu. Cuộc 
sống ở Việt Nam đang tạo ra một thứ niềm tin của người dân 
vào việc đưa hối lộ như là cách tốt nhất, thực tế nhất để mưu 
cầu lợi ích cho mình – từ những việc nhỏ nhặt như chứng giấy 
tờ đến những chuyện to tát như các loại giấy phép béo bở, từ 
những mục đích chính đáng như kiếm tiền sinh sống hoặc tự 
khẳng định mình đến những mong muốn làm giàu bất chính 
hoặc vươn lên bằng cách chà đạp người khác. Hầu hết đều phải 
dựa vào tham nhũng, tin nó và thậm chí còn bao che cho nó. 
Niềm tin đi ngược lại nó không chỉ bị xem là ngớ ngẩn, không 
thức thời mà còn đầy rủi ro. Tin vào công lý ngày càng trở nên 
phi thực tế và tốn kém mà lại không hiệu quả.

Thứ niềm tin như vậy đang tồn tại áp đảo trong thực tế làm 
cho động lực tự nhiên của người dân hướng đến phục vụ nhu 
cầu hoặc thỏa mãn yêu cầu của những kẻ xấu nắm quyền tại các 
bộ máy tư pháp và hành pháp ở mọi cấp, cả bộ máy của đảng 
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cầm quyền. Môi trường pháp lý đã không thể ngăn chặn được 
những cái xấu mà đạo đức xã hội cũng không còn đủ sức để lên 
án chúng. Thậm chí có nhiều lúc, nhiều nơi đã hình thành nên 
các chuẩn mực đạo đức làm cho người tốt dám đấu tranh với 
cái xấu trở nên “lập dị” và trở thành “kẻ phá bĩnh”. Không thể 
không xót xa khi phải chứng kiến các hiện tượng như vậy đang 
ngày càng phổ biến.

Nguyên lý và hiện trạng

Nguyên lý vận hành của một hệ thống pháp luật trong một 
xã hội dân chủ dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: Nhân quyền, Pháp 
quyền và Pháp chế. Hãy xem xét các yếu tố này trong thực tế của 
Việt Nam để nhìn thấy những vấn đề và giải pháp chiến lược.

Nhân quyền tại Việt Nam

Tuyên ngôn độc lập 1945 đã thừa nhận rằng mọi người sinh 
ra đều có sẵn các quyền con người căn bản, đều bình đẳng và tự 
do. Năm 1977, Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng 
có nghĩa là sự công nhận của nhà nước Việt Nam đối với các 
quyền bất di bất dịch này của con người được qui định và trịnh 
trọng tuyên bố tại Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền của 
LHQ vào năm 1948. Đến 1982 thì Việt Nam đã chính thức gia 
nhập hai Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, 
và về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Tại đây, nhà nước 
Việt Nam đã long trọng cam kết tôn trọng, bảo vệ các quyền này 
cho công dân Việt Nam, và đồng thời cũng thúc đẩy các quyền 
này trên toàn thế giới. Trên tinh thần đó, Hiến pháp hiện hành 
(1992) của Việt Nam cũng đã hiến định tất cả các quyền thiêng 
liêng này của con người Việt Nam. Với những văn bản pháp lý 
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như vậy thì mọi công dân Việt Nam từ lúc sinh ra đời đều được 
hưởng bình đẳng tất cả các quyền con người như bất kỳ công 
dân nào khác trên thế giới mà không phân biệt quốc gia, màu 
da, chủng tộc, xuất thân, địa vị, quan điểm chính trị, trình độ 
phát triển, lịch sử hình thành, v.v…, và cũng không phải chờ sự 
cho phép của bất kỳ luật hoặc văn bản nào dưới hiến pháp.

Tuy nhiên, các giá trị tốt đẹp trên danh nghĩa này còn rất xa 
so với thực tế trong việc thực thi quyền con người trên đất nước 
ta. Đại đa số người dân lẫn quan chức hiện nay đều nghĩ rằng 
chỉ có những quyền nào có luật qui định thì công dân Việt Nam 
mới được sử dụng. Quan điểm vi hiến như vậy lại tồn tại phổ 
biến ngay tại Quốc hội trong việc lập pháp. Sự xâm phạm tự do 
và các quyền cơ bản của người dân cũng xảy ra phổ biến tại các 
cơ quan hành pháp. Còn các cơ quan tư pháp thì trừng phạt 
không thương tiếc những công dân nào dám tự do sử dụng các 
quyền làm người căn bản của mình đã được hiến định. Cần 
hiểu rằng các hành động như vậy không chỉ vi hiến mà còn vi 
phạm luật pháp quốc tế và đi ngược lại với các chuẩn mực văn 
minh của thế giới.

Dân ta cần hiểu rằng theo luật pháp quốc tế mà Việt Nam 
cam kết tôn trọng thì các quyền con người là không thể phân 
chia, phụ thuộc lẫn nhau và liên quan với nhau. Năm 1993, Đại 
Hội đồng LHQ đã ra Tuyên bố Viên và Chương trình hành động 
tái khẳng định lại các tính chất này của các quyền con người 
bao gồm từ quyền được bú, được ngủ lúc mới sinh ra, được ăn, 
được học khi lớn lên, rồi quyền được có việc làm để sinh sống, 
quyền hôn nhân và nuôi dạy con cái, quyền đảm bảo sự riêng 
tư như chỗ ở, bí mật thư tín, điện thoại, quyền tự do ngôn luận, 
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sáng tác, sáng chế, lập hội, biểu tình, quyền bình đẳng trước 
pháp luật, v.v… Nếu không hề cần có những luật để cho phép 
được bú được ăn được ngủ được học được làm thì cũng không 
cần phải có luật để cho phép được nói được bày tỏ quan điểm 
được sáng tác phê bình, được biểu tình, v.v… Đó chính là tính 
nguyên vẹn không thể phân chia của các quyền con người mà 
nếu bị xâm phạm thì người sống sẽ không trở thành con người 
đầy đủ. Sự xâm phạm này nếu rất nghiêm trọng sẽ biến con 
người trở thành không khác gì con vật như trong các chế độ nô 
lệ. Chỉ khi nào người dân có thể tự do sử dụng đầy đủ các quyền 
con người thì mới thực sự làm người.

Những sự xâm phạm như vậy cũng là nguyên nhân của sự 
chậm tiến của Việt Nam trong một thời gian dài và của sự tăng 
trưởng bất ổn như hiện nay vì đã vi phạm hoặc không tôn trọng 
đầy đủ các quy luật tự nhiên khách quan.

Pháp quyền tại Việt Nam

Bản chất hay tính chất bất biến của pháp quyền là sự bảo 
vệ các quyền con người bằng pháp luật. Đây cũng là nguyên 
tắc qui định bởi Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền: “Nếu 
không muốn con người buộc phải sử dụng sự nổi dậy như một 
biện pháp cuối cùng để chống cường quyền và áp bức thì việc bảo 
vệ các Quyền con người bằng nhà nước pháp quyền là thiết yếu“. 
Do vậy, bản chất của một nhà nước pháp quyền là sự uỷ trị hợp 
pháp để đại diện cho mỗi công dân, không phân biệt bất kỳ yếu 
tố nào để bảo vệ mọi quyền con người của họ bằng pháp luật. 
Lưu ý rằng, sự ủy trị chỉ hợp pháp khi nó đại diện cho mọi công 
dân, từng người một mà không phân biệt thành phần, giai cấp 
cho dù người đó không bỏ phiếu cho những người được bầu 
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chọn thực hiện sự ủy trị đó, cho dù quan điểm chính trị, kinh 
tế, xã hội, văn hóa… của người đó có khác biệt với những người 
được bầu chọn đến thế nào đi nữa. Một nhà nước không đảm 
bảo được những tính chất này thì không thể là một nhà nước 
pháp quyền.

Nhà nước pháp quyền lần đầu tiên được Việt Nam hiến định 
vào năm 2001 khi sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 tại điều 2: 
“Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân”. Còn điều 50 thì ghi rõ: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh 
tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công 
dân được quy định trong Hiến pháp và luật”. Như vậy, theo đúng 
bản chất của nhà nước pháp quyền ở điều 2 và ý nghĩa rõ ràng 
của điều 50 này thì công dân Việt Nam không chỉ có đầy đủ các 
quyền con người đã được Hiến pháp hiện hành qui định theo 
đúng nguyên tắc của Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân Quyền và 
hai Công ước Quốc tế kèm theo mà còn có thể được hưởng 
thêm những quyền khác nếu có luật qui định. Giá trị trên danh 
nghĩa rõ ràng là như vậy.

Tuy nhiên, thực tế của việc thực thi các điều khoản này của 
Hiến pháp thì lại khác xa. Thuộc tính phụ “xã hội chủ nghĩa” 
trong “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” được tùy tiện 
vận dụng và áp đặt để diễn giải sai lệch bản chất bất biến của 
thuộc tính chính “pháp quyền”. Điều này không những tạo ra 
rất nhiều các phạm trù mơ hồ được gắn với cụm từ “xã hội chủ 
nghĩa” mà còn dẫn đến sự tước đoạt các quyền con người bất 
khả xâm phạm của công dân bằng cách cho rằng chữ “luật” 
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trong điều 50 của Hiến pháp có nghĩa là khi nào có luật qui 
định về những quyền nào (đã được ghi ở Hiến pháp) thì công 
dân mới được thực hiện những quyền đó. Cách hiểu này trao 
cho Quốc hội cái quyền ban phát các quyền con người cho 
người dân chứ không phải là nhận sự ủy nhiệm của nhân dân 
để bảo vệ cho họ thực hiện đầy đủ các quyền vốn có của họ 
mà Tạo hóa ban cho, theo đúng thuộc tính “của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân” của Nhà nước pháp quyền được ghi tại 
điều 2 Hiến pháp.

Pháp chế tại Việt Nam

Do trách nhiệm tối thượng của một nhà nước pháp quyền 
là phải bảo đảm cho công dân thực hiện đầy đủ các quyền con 
người của từng người nên nó phải ngăn cản sự xâm phạm các 
quyền này từ bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào. Cũng do tính chất 
pháp quyền của nó, nên nó phải thực hiện việc ngăn cản này 
bằng luật pháp. Đây chính là nguyên tắc pháp chế – tức là chế 
tài bằng pháp luật – của một nhà nước pháp quyền. Đây cũng 
là nguyên tắc được qui định tại Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân 
Quyền: “Khi thực hiện các quyền và tự do của mình mỗi người 
chỉ phải chịu những hạn chế nào được luật qui định nhằm một 
mục đích duy nhất là để đảm bảo sự thừa nhận và bảo vệ đúng 
đắn các quyền và tự do của người khác và đáp ứng các yêu cầu 
chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong 
một xã hội dân chủ”.

Mọi phạm vi chế tài (bao gồm hạn chế và xử phạt) phải do 
luật qui định. Không có luật hạn chế điều gì thì làm điều đó là 
không phạm luật và không phải xin phép nơi nào hết. Hoàn 
toàn không cần phải có luật cho phép làm điều đó. Chỉ có quan 
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chức mới chỉ được làm những gì mà luật cho phép để hạn chế 
sự lạm dụng quyền hành của họ mà thôi. Không ai hay tổ chức 
nào được quyền nhân danh vì bất kỳ lợi ích chung nào để áp 
đặt các hạn chế đối với các quyền con người của công dân mà 
không được thông qua bằng luật bởi một quy trình lập pháp 
hợp hiến. Lý do và mục đích của những sự hạn chế như vậy 
cũng phải được ghi rõ.

Điều 12 Hiến pháp 1992 ghi nhận:“Nhà nước quản lý xã 
hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa”. Điều này rõ ràng tuân theo nguyên tắc pháp chế 
đúng đắn của một nhà nước pháp quyền như trên, phù hợp với 
chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, thực tế thì khác 
hẳn. Không hiểu dựa trên cơ sở nào mà rất nhiều vị đại biểu 
Quốc hội – những người được gọi là những nhà lập pháp đại 
diện của dân – lại hồn nhiên phát biểu trước công chúng đại ý 
là phải cố gắng nhanh chóng xây dựng luật để người dân có thể 
thực hiện các quyền của mình. Còn các cơ quan hành pháp thì 
ban hành đầy rẫy các nghị định, quyết định hạn chế, cấm đoán 
các quyền con người của công dân một cách vi hiến. Còn các 
cơ quan tư pháp thì chưa bao giờ ra bất kỳ phán quyết nào liên 
quan đến sự vi hiến, đơn giản vì chúng không có được quyền 
hạn đó trên danh nghĩa và cũng không có đủ quyền lực tư pháp 
độc lập trên thực tế.

Thuộc tính xã hội chủ nghĩa đúng ra phải thể hiện được sự 
ưu việt hơn cho nguyên tắc pháp chế của một nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa, thì thực tế lại trở thành cái để lợi dụng 
nhằm tước đoạt rất nhiều quyền con người của công dân bằng 
cách đặt sự bảo vệ chế độ lên trên hết – vi phạm nguyên tắc “Tất 
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cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” của Hiến pháp (điều 
2). Thực tế này lại tiếp tục bị lợi dụng để bảo vệ đặc quyền cho 
các nhóm lợi ích nhỏ, tạo ra một thực tế càng tệ hại hơn nữa.

Trách nhiệm của công dân

Cách biệt giữa danh nghĩa và thực tế của môi trường pháp 
lý Việt Nam đang rất nghiêm trọng và ngày càng xấu đi nên 
gây ra bất ổn nặng nề. Trách nhiệm này đương nhiên là thuộc 
về chính quyền, nhưng nếu người dân không ý thức được các 
quyền con người và vai trò làm chủ đất nước của mình thì cách 
biệt này không bao giờ được thu hẹp theo hướng tốt đẹp. Dân ta 
cần hiểu cốt lõi bản chất của các khái niệm Nhân quyền, Pháp 
quyền, Pháp chế. Thực ra chúng rất đơn giản: Nhân quyền là 
các Quyền con người của mỗi người chúng ta vốn có từ lúc sinh 
ra mà không ai có quyền ban phát cả và chúng ta cần tự tin sử 
dụng ngay các quyền này mà không phải đợi ai cho phép. Pháp 
quyền là trách nhiệm trên hết của nhà nước phải bảo vệ cho 
công dân thực hiện đầy đủ các quyền bất khả xâm phạm này 
của mình, và Nhà nước Việt Nam hiện nay là một nhà nước 
pháp quyền được khẳng định tại Hiến pháp. Pháp chế nghĩa là 
chúng ta chỉ bị hạn chế làm những gì có luật qui định rõ, không 
có luật hạn chế tức là không có hạn chế, chứ không phải là chưa 
được phép. Mối liên hệ của bản chất và nguyên tắc của 3 khái 
niệm này tạo nên một nguyên lý cốt lõi của dân chủ: công dân 
có quyền làm bất cứ điều gì mà luật không hạn chế và không 
cần phải xin phép để làm điều đó.

Ở các nước dân chủ và thịnh vượng, thay vì làm ra nhiều luật 
để hạn chế thì nhà nước ở đó xây dựng rất nhiều luật khuyến 
khích và tạo động lực cho công dân của mình làm nhiều việc tốt 
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để hướng xã hội phát triển theo những lý tưởng tốt đẹp. Chúng 
ta hoàn toàn đủ quyền và đủ lý do chính đáng để đòi hỏi có 
được một nhà nước pháp quyền với các nguyên tắc pháp chế 
như trên. Đó cũng là những tiêu chuẩn mà công việc CCTP và 
CCHC phải đạt đến. Không có những áp lực từ dưới lên thì sẽ 
khó có thể có được những thay đổi từ trên xuống. Đó là trách 
nhiệm của công dân đối với việc cải cách.

Trách nhiệm của chính quyền

Tuy nhiên, trách nhiệm trên hết vẫn thuộc về chính quyền. 
Nếu nhà nước Việt Nam không nhận rõ được hiện trạng như 
trên và nhanh chóng thực hiện các giải pháp cải cách thành 
công thì sự thất bại của chúng sẽ dẫn đến các cuộc cách mạng. 
Liên Xô sụp đổ sau khi đã tiến hành cải cách muộn màng và 
thất bại.

Với tinh thần như vậy, Con đường Việt Nam đề nghị các sách 
lược cải cách hành chính và cải cách tư pháp dưới đây.

Nguyên tắc chung

- Người dân có quyền làm bất kỳ điều gì pháp luật không 
hạn chế.

- Những hạn chế phải được ghi rõ trong luật và cần phải 
được tuyên truyền rộng rãi cho người dân hiểu rõ.

- Hướng đến công chức chỉ làm những gì luật cho phép.

- Hướng đến ưu tiên làm luật khuyến khích, tạo động lực, 
giảm thiểu luật hạn chế.
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- Chống quyết liệt việc diễn giải luật một cách tùy tiện của 
công chức.

Cải cách hành chính

Về Kinh doanh – Doanh nghiệp:

- Công bố ngay danh mục các ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện, chia làm hai loại:

 + Có điều kiện không hạn chế: ghi rõ những điều kiện gì 
cần thiết một cách đầy đủ, rõ ràng, không lập lờ. Người 
dân dựa vào đó để chuẩn bị những điều kiện được yêu 
cầu, khi đã đầy đủ thì làm giấy yêu cầu cấp đăng ký kinh 
doanh (chứ không phải đơn xin). Cơ quan nhà nước phải 
xem xét trong một giới hạn thời gian được quy định rõ, 
nếu đủ điều kiện thì phải cấp ngay đăng ký; còn thiếu 
thì phải hướng dẫn một lần thật đầy đủ để người dân bổ 
sung ... Không có bất cứ một giới hạn nào về số lượng 
doanh nghiệp được tham gia, đủ điều kiện là phải cấp.

 + Có điều kiện nhưng hạn chế: tương tự như trên nhưng 
phải ghi rõ lý do hạn chế và số lượng bị hạn chế. Kèm 
theo đó là phải công bố công khai minh bạch cách thức 
để các doanh nghiệp đấu thầu để giành được quyền tham 
gia.

- Ngoài 2 danh mục trên người dân có quyền kinh doanh 
bất kỳ ngành nghề nào mà không cần phải đăng ký trừ 
các ngành nghề, lĩnh vực tuyệt đối không được kinh 
doanh (danh mục cấm cũng phải công bố rộng rãi).

- Bác bỏ tất cả mọi hình thức giấy tờ: đơn xin và giấy phép, 
thay vào đó là giấy yêu cầu và chứng nhận.
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- Triệt để thay đổi quan điểm, tư tưởng muốn làm tốt việc 
quản lý nhà nước thì phải “nắm” được doanh nghiệp. 
Điều này sẽ tạo ra cái cớ để bó buộc doanh nghiệp, gây 
khó dễ cho doanh nghiệp.

- Kêu gọi các doanh nghiệp phải chủ động, tự tin, không 
hối lộ để tiếp tay cho tham nhũng, cần hiểu biết luật để tự 
xác định những gì bị hạn chế không được làm và những 
gì được tự do thực hiện. 

Về Những Thủ tục Hành chính – Dân sự khác:

Mở rộng cho tư nhân tham gia rộng rãi vào các dịch vụ hành 
chính công, chẳng hạn như mô hình thừa phát lại; và nhiều cái 
khác nữa....

=> Làm tốt việc cải cách hành chính như thế sẽ tạo ra niềm 
tin và động lực mạnh mẽ cho người dân, giúp vượt qua khủng 
hoảng và phát triển đất nước.

Cải cách tư pháp

- Tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc pháp chế.

- Không được diễn dịch tùy tiện, mở rộng chủ quan bộ 
luật hình sự (chẳng hạn tội trộm cắp viễn thông, buôn 
bán các hóa đơn giá trị gia tăng bị quy tội làm ra, tàng trữ, 
mua bán các giấy tờ có giá giả khác, diễn biến hòa bình, 
bất bạo động...)

- Bỏ ngay tiêu chuẩn của ngành tư pháp là “đúng người, 
đúng tội” vì đây là tiêu chuẩn đạo đức mà tư pháp chỉ 
hướng đến bảo vệ pháp luật chứ không phải đạo đức, từ 
đó dẫn đến hậu quả là buộc người ta nhận tội để “đúng 
người, đúng tội”, “không có oan sai”.
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- Tòa án + Viện Kiểm Sát (VKS) chỉ có mục tiêu bảo vệ 
pháp chế, tức những chế tài của pháp luật, còn đối tượng 
mà pháp luật bảo vệ thuộc trách nhiệm của quốc hội. 
Không nên nhầm lẫn, chồng chéo nhau trong thiết kế 
chức năng nhà nước. Tòa án và VKS không có chức năng 
bảo vệ cho một chế độ hay một đối tượng nào khác ngoài 
pháp chế.

Cải cách Hiến pháp

Đây là cải cách nền tảng cho toàn bộ các cải cách pháp luật 
của đất nước. Hiến pháp phải thể hiện tinh thần của một khế 
ước xã hội, qui định rõ các quyền của người dân, giới hạn quyền 
lực của nhà nước, cơ chế hình thành và hoạt động của nhà nước, 
chức năng và quyền hạn của các cơ quan lập pháp – hành pháp 
– tư pháp theo đúng mô hình nhà nước pháp quyền. Người dân 
phải có quyền phúc quyết Hiến pháp.

SÁCH LƯỢC GIÁO DỤC

Trong quyển sách Con Đường Việt Nam, quan điểm giáo dục 
không đề cập đến những vấn đề quá hiển nhiên như triết lý giáo 
dục, phương pháp dạy học, cách tổ chức hệ thống giáo dục đào 
tạo, v.v.. Sách lược giáo dục được quyển sách tiếp cận từ góc độ 
kinh tế.

Trước tiên, Việt Nam cần nhìn ra một cách thức mà qua đó 
việc đầu tư cho giáo dục là một phương thức để tăng trưởng 
kinh tế, không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tạo nên nguồn vốn 
xã hội và giá trị tinh thần to lớn cho cả dân tộc. Thiếu những 
cái này thì quốc gia không bao giờ phát triển văn minh được. 
Tư duy phổ biến của xã hội và những người hoạch định chính 
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sách vĩ mô dù luôn nói giáo dục là quốc sách nhưng lại xem 
nó như một gánh nặng nhưng phải đầu tư vì sự nghiệp lâu dài. 
Chính lối suy nghĩ này đã triệt tiêu động lực tự nguyện đầu tư 
vào giáo dục của toàn xã hội, làm nó thiếu hụt trầm trọng so với 
nhu cầu học hành để đổi đời của hàng chục triệu dân. Giáo dục 
phải hướng vào nhu cầu thực tế, việc đáp ứng của giáo dục với 
nhu cầu thực tế càng cao bao nhiêu thì trình độ phát triển kinh 
tế - xã hội càng cao bấy nhiêu – đây cũng là vấn đề của qui luật 
danh nghĩa và thực tế.

Cần phát triển sách lược giáo dục từ đích nhắm chiến lược 
là “Đầu tư cho hạ tầng giáo dục”. Phải xem điều này là tối quan 
trọng như là hạ tầng giao thông vậy.  Có thể xây dựng một chiến 
lược đầu tư hạ tầng giáo dục mà không đòi hỏi phải tăng thêm 
tỷ trọng ngân sách cho giáo dục nhưng sẽ đầu tư tập trung vào 
một số trọng tâm chiến lược, đồng thời khai thông những rào 
cản và tạo xúc tác bằng những chính sách khuyến khích để tạo 
nên một môi trường thuận lợi cho các quy luật vận hành. Nhờ 
vậy các trọng tâm chiến lược đó sẽ tạo ra sự đột phá và lan tỏa 
mạnh mẽ, thu hút nhân lực, tài lực trong và ngoài nước đầu tư 
vào giáo dục.

BIỂN ĐÔNG VÀ TÂY NGUYÊN

Biển Đông

Việt Nam cần chủ động quốc tế hóa vấn đề biển Đông, liên 
kết với các nước Asean có tranh chấp, nhất là Philippines, kêu 
gọi sự tham gia của Mỹ vì tự do hàng hải trên biển Đông, đồng 
thời đưa tranh chấp ra các thiết chế luật pháp quốc tế. Việt Nam 
cần công khai cho dân chúng và thế giới biết về những gây hấn 
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lâu nay của Trung Quốc. Việc ém nhẹm rất nhiều những thông 
tin này đã giúp Trung Quốc có cơ hội ngày càng lấn tới. Cuối 
cùng có thể tái diễn lại kịch bản biên giới phía Bắc.

Việt Nam cần chủ động đưa ra các chương trình hợp tác 
quốc tế đa phương để khai thác nguồn lợi kinh tế trên biển 
Đông, kể cả với Trung Quốc. Việc hợp tác song phương như 
hiện nay dễ dàng bị Trung Quốc bẻ gãy như trường hợp của 
BP vừa rồi, ngay cả duy trì được thì Việt Nam sẽ phải chịu thiệt 
hại nặng nề. Việc hợp tác đa phương cũng sẽ làm phần bánh 
mà Việt Nam được hưởng nhỏ đi nhưng cái bánh sẽ to hơn rất 
nhiều nên giá trị phần bánh đó sẽ lớn hơn những gì mà Việt 
Nam ta đang có. Cái lợi to lớn mà Việt Nam nhận được khi hợp 
tác đa phương nằm ở cái vị thế mà quốc gia tạo ra được trên 
một thế trận toàn cầu hóa, để giảm nguy cơ xung đột và tăng 
cơ hội hợp tác trong hòa bình và phát triển cho thế giới. Đây là 
một phần quan trọng trong sách lược kinh tế “biến Việt Nam 
thành cái chợ quốc tế” trong chiến lược “Điểm cân bằng”. Với 
chiến lược phát triển kinh tế dựa vào đầu tư vốn và khai thác 
tài nguyên lâu nay làm Việt Nam lệ thuộc nặng nề vào nguồn 
thu dầu khí. Đất nước sẽ không thể phát triển được dựa vào đó, 
về bản chất chỉ là sự vay mượn của quá khứ và tương lai để tiêu 
xài cho hiện tại. Nguồn thu từ dầu khí còn là nguồn gốc nuôi 
dưỡng các chính quyền độc tài và bào mòn sức sáng tạo của các 
dân tộc có nhiều dầu mỏ. 

Nếu Việt Nam không mau chóng nhận ra và thực hiện các 
chiến lược trên thì năm ba năm nữa muốn tránh được chiến 
tranh thì chỉ còn cách là chấp nhận sự lệ thuộc hoàn toàn bởi 
sự thao túng chính quyền của Trung Quốc. Quan điểm “giữ 
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ổn định hòa bình để phát triển” sẽ được đẩy lên để bảo vệ mối 
quan hệ hữu hảo, bất bình đẳng với Trung Quốc, đồng thời để 
đè ép những ý chí phản kháng muốn có quan hệ tôn trọng và 
bình đẳng từ Trung Quốc. Tình hình kinh tế sẽ ngày càng tồi tệ 
khiến Việt Nam càng lệ thuộc hơn vào nguồn lực từ bên ngoài. 
Trung Quốc sẽ lợi dụng tình trạng này để Việt Nam phụ thuộc 
mạnh hơn vào họ. Bauxite Tây Nguyên chỉ là sự bắt đầu. 

Tây Nguyên

Cần có sách lược để phát triển Tây Nguyên nói riêng và các 
vùng cao nguyên của dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung. 
Làm sao để khai thác các giá trị văn hóa, tôn giáo để thu hút 
nguồn lực đầu tư cho các vùng này. Trong tương lai khi mà Việt 
Nam đã trở nên dân chủ hơn thì sẽ phải đối diện với vấn đề đòi 
độc lập của các dân tộc và vùng đất này. Nên nhớ rằng mỗi dân 
tộc dù nhỏ vẫn phải được đảm bảo quyền tự quyết, tự lựa chọn 
nhà nước của mình, đó là tinh thần của bản Tuyên ngôn toàn 
thế giới về quyền con người của Liên Hiệp Quốc. Những vấn 
đề bất ổn ở Tây Nguyên lâu nay đều có nguyên nhân từ nhu cầu 
này. Nhưng chính quyền phải đáp ứng bằng sự trấn áp, chẳng 
có cách nào khác, khi mà chưa thực sự có dân chủ. Hãy nhìn 
vào cách giải quyết vấn đề Checnya bằng trấn áp quân sự đẫm 
máu của Putin thì sẽ thấy nguy cơ của Việt Nam trong những 
năm tới đối với Tây Nguyên và các vùng cao khác sẽ như thế 
nào. Phải làm sao để người dân ở đó tự nguyện lựa chọn, chấp 
nhận một hình thức quyền tài phán nào đó của Việt Nam vì có 
lợi cho họ. Nếu quốc gia không tính trước mọi khía cạnh của 
vấn đề này thì sẽ không tránh khỏi những bất ổn sắc tộc, tôn 
giáo, ly khai, lãnh thổ trong quá trình dân chủ hóa đất nước.



Chương V 

Tóm tắt các kiến nghị

KHỦNG HOẢNG VÀ CƠ HỘI

Giải pháp thoát khỏi khủng hoảng – ngõ thoát hẹp duy nhất

Trong tình trạng nguy cấp hiện nay, vẫn còn một ngõ hẹp 
duy nhất để thoát khỏi sự thôn tính. Dùng khủng hoảng để 
chống khủng hoảng, dùng biến để hóa biến, dùng kẻ cơ hội 
để chống tham nhũng, dùng tham nhũng để chống thôn tính. 
Muốn làm được như vậy phải có hiền tài, nếu không làm cho 
Quốc hội thực sự trở thành một nơi tập hợp các hiền tài để 
thúc đẩy ý chí dân tộc, phát triển trí tuệ của toàn dân thì cho dù 
chính quyền theo thể chế chính trị nào đi nữa thì đất nước đó 
cũng sẽ bị thôn tính. Càng không thể đóng cửa lại mà bảo vệ 
chủ quyền như nhà Nguyễn đã từng làm rồi chuốc lấy thất bại. 
Bài học cùng thời của nước Nhật vẫn còn nguyên giá trị để mở 
cửa thành công. Để làm được điều này thì chỉ cần một điều kiện 
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duy nhất là tập hợp được sức mạnh của lòng dân và trí tuệ tinh 
hoa của các trí thức. Các nhân sỹ trí thức ngoài Đảng Cộng Sản 
nếu được tham gia điều hành đất nước trong giai đoạn hiện nay 
sẽ tạo phấn khích trong lòng dân, huy động tài lực của toàn dân 
đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và nguy cơ bị thôn tính. 
Việc cải cách cần phải được thực hiện theo hợp qui trình hợp 
lý, vững chắc và ổn định trong môi trường dân chủ, hòa bình.

Cần có quốc sách cho việc đoàn kết toàn dân tộc. Trước hết 
cần phải kết thúc tận gốc cuộc chiến đã chấm dứt hơn 30 năm 
rồi, hãy chăm lo tâm linh cho những người đã ngã xuống bên 
kia chiến tuyến bằng cách hãy cho phép xây lại các đài tử sĩ của 
những người lính Việt Nam Cộng hòa. Làm được như vậy ta 
sẽ xóa bỏ những khoảng cách hằn thù còn lại giữa người Việt 
trong nước và ngoài nước. Mở rộng đối thoại, thảo luận những 
vấn đề quan trọng của đất nước trong dân chúng, tôn trọng mọi 
quan điểm và tư tưởng, lắng nghe và tiếp thu những giải pháp 
đúng đắn và thích hợp. Mở rộng tự do báo chí để người dân 
được quyền phát biểu ý kiến của mình, ngược lại truyền thông 
đến dân chúng những chính sách đúng đắn, minh bạch của nhà 
nước một cách khách quan.

Cuối cùng là làm sao để quyền lực của dân càng lớn, dân 
càng giàu đất nước càng mạnh. Hãy để người dân lựa chọn thể 
chế dân chủ phù hợp nhất với văn hóa, lịch sử và đặc tính dân 
tộc. Tương lai nền chính trị đất nước thế nào thì hãy để người 
dân quyết định tự lựa chọn. Chắc chắn rằng sự lựa chọn đó sẽ 
không phải là một mô hình dân chủ thuần túy kiểu phương tây 
hay Trung Quốc. Nó sẽ là đặc thù đầy sáng tạo của dân tộc Lạc 
Hồng hợp với qui luật phát triển của xã hội loài người, hợp với 
đạo trời.
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Sức dân và mệnh nước 

Đất nước ta đang thực sự rất nguy kịch, tiến thoái lưỡng 
nan mà chỉ có sức mạnh của toàn dân mới có thể giúp vượt 
qua được. Người dân cần được chia sẻ những thông tin thật để 
lường trước những khó khăn xấu nhất. Người dân cần được tạo 
niềm tin từ sự chân thật để cùng nhà nước tìm ra những biện 
pháp thoát hiểm. Từ trước đến nay dân chúng bị cuốn hút vào 
những cuộc chơi mà mình không những không có được thông 
tin đầy đủ mà còn bị làm sai lệch. Đừng nghĩ là chính quyền 
kiểm soát báo chí, tuyên truyền mà dân chúng không đủ hiểu 
biết để nhìn ra những vấn đề quá lớn mà các chính sách vĩ mô 
đã tạo ra cho họ. 

Tất cả những gì nhà nước cần tập trung lúc này là HẬU 
SỨC DÂN. Phải làm sao phải gia tăng sức mạnh vật chất lẫn 
tinh thần cho dân đủ sức chịu đựng khó khăn để vượt qua và 
xoay chuyển tình thế. Bổ sung sức mạnh vật chất là cần thiết 
nhưng trong điều kiện hiện nay thì không thể đủ mạnh. Chỉ 
có sức mạnh của niềm tin và sự đồng lòng mới có thể tạo ra 
vận thế mới. 

THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN

Nếu chúng ta cùng suy tưởng về một thời kỳ khai sáng sẽ 
đưa dân tộc ta đến dân chủ, thịnh vượng, văn minh và được cả 
thế giới tôn trọng thì thời đại của ý tưởng đó sẽ đến. Và khi đó 
thì “Sẽ không có một sức mạnh gì trên quả đất này có thể ngăn 
nổi một ý tưởng khi thời đại của nó đã đến.” (Victor Hugo – đại 
văn hào Pháp).
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Nhân hòa tạo thiên thời

Đó chính là thiên thời – là thời điểm mà lòng người hòa 
hợp cùng suy tưởng về một tiền đồ tốt đẹp của một đất nước 
Việt Nam trong đạo nghĩa, hưng thịnh và thái bình. Đó cũng 
là sự hội tụ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tạo ra sự chuyển đổi 
lịch sử.

Nhưng thiên thời không phải là cái mà chúng ta được ban 
phát từ trên trời hay từ đâu đó mang lại. Mà thời vận đó sẽ đến 
khi lòng người cùng hướng về nó. Do vậy người xưa thường 
chọn những vùng đất mà người dân ở đó đang mong muốn sự 
thay đổi để khởi đầu cho những biến chuyển lịch sử. Đó chính 
là địa lợi nhờ vào nhân hòa.

Kinh tế tạo địa lợi

Trong một môi trường toàn cầu hóa hiện nay, cùng với tác 
động rút ngắn thời gian và thu hẹp không gian của Internet, đã 
làm thay đổi rất nhiều và có phần làm nhẹ đi vai trò địa chính trị 
của các vùng địa lý. Hiểu rõ điều này sẽ giúp chúng ta xác định 
được địa lợi cho sự chuyển mình mang tính lịch sử của dân tộc 
chính là “vùng đất” kinh tế chứ không phải là một mảnh đất địa 
linh nhân kiệt nào đó.

Hàng triệu người chúng ta đang phải lao đao khốn khổ vì 
khủng hoảng kinh tế. Trên một “mảnh đất” kinh tế như vậy 
lòng dân chắc chắn sẽ thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Nhưng sự 
thay đổi đó sẽ tạo ra những động lực tàn phá hay xây dựng là 
một vấn đề cần hết sức quan tâm. Dù là chính quyền phải chịu 
trách nhiệm đầu tiên và trên hết cho tình trạng tệ hại như vậy, 
nhưng người dân chúng ta phải thấy là mình đã góp phần đáng 
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kể tạo ra hậu quả đó vì chúng ta đã quá dễ dàng chấp nhận 
những sai trái của chính quyền. Vì vậy mà chúng ta lệ thuộc.

Và chính sự lệ thuộc đó là nguyên nhân gốc của căn bệnh 
kinh tế này, dẫn theo hàng loạt các vấn nạn chính trị và xã hội 
như cường quyền, tham nhũng, đạo đức xuống cấp, vô cảm, 
v.v… đang ngày càng trầm kha. Nếu chúng ta không nhìn nhận 
đúng như vậy thì mọi sự thay đổi sắp tới đều sẽ là “bình mới, 
rượu cũ”, tệ hơn nữa có thể sẽ là những sự đập phá vì hận thù. 
Sẽ không thể có một quốc gia độc lập nếu những người chủ của 
nó – chính là người dân chúng ta – hầu hết là những kẻ lệ thuộc.

Cái đáy của khủng hoảng

Chỉ khi nào chúng ta ý thức được vai trò và trách nhiệm làm 
chủ của mình thì mỗi người chúng ta mới hết bị lệ thuộc kinh 
tế. Và cũng hãy hiểu rằng: cuộc khủng hoảng này sẽ chỉ chạm 
đáy khi nào người dân đã ý thức được như thế. Ngược lại hậu 
quả của nó sẽ ngày càng trầm trọng mà không có điểm dừng, 
tác hại nặng nề lên hàng chục triệu người cho tới khi chúng ta 
gục ngã hẳn. Nhưng chính quyền cũng sẽ không tránh được 
những hậu quả còn nghiêm trọng hơn nếu không hiểu rõ và 
thành thật dựa vào dân để vượt qua khủng hoảng.

Khủng hoảng – Cơ hội vàng

Nếu một cuộc khủng hoảng như vậy là không thể tránh khỏi 
thì hãy tìm thấy cơ hội từ nó. Và đó lại là một cơ hội vàng để 
chúng ta thay đổi căn bản nhận thức của mình một cách đúng 
đắn, phù hợp với quy luật khách quan. Cần hiểu rằng những sai 
lầm cốt tử mà chúng ta đã mắc phải chính là sự thiếu hiểu biết 
của người dân về những quy luật như vậy và sự áp đặt ý muốn 
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chủ quan của chính quyền thay cho các quy luật đó của vũ trụ – 
tức của tự nhiên của trời đất. Khi chúng ta hiểu biết những quy 
luật này thì điều kỳ diệu sẽ đến, chúng ta sẽ chứng kiến một sự 
phát triển thần kỳ như phép màu trong sấm Trạng Trình:

Bảo giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành

Có người đang cố tìm xem vùng đất địa linh nhân kiệt – nơi 
“thiên tử” sẽ xuất hiện, nơi có một con sông được gọi là Bảo 
giang – ở đâu. Nhưng thiên tử thực sự ngay trước chúng ta, địa 
linh nhân kiệt ngay tại nơi ta ở. Thiên tử hay con trời chính là 
những sản phẩm của vũ trụ, là những quy luật tự nhiên của 
trời đất tồn tại một cách khách quan với ý muốn chủ quan của 
con người. 

Bí quyết của phép màu

Đó chính là giá trị của tự do con người và của sự hiểu biết 
về các quy luật tự nhiên trong trời đất mà khi có được thì loài 
người sẽ giàu có và phát triển thần kỳ. Đó cũng chính là nguyên 
nhân của phép màu Nhật Bản – trong vòng chỉ 30 năm từ cuộc 
Duy Tân của vua Minh Trị vào 1868 nước Nhật đã trở thành 
một cường quốc được cả thế giới kính nể từ một nước nghèo 
nàn lạc hậu. Cuộc canh tân này đặt trên một nguyên lý chủ đạo: 
“Độc lập dân tộc nhờ độc lập cá nhân” do nhà tư tưởng khai 
sáng vĩ đại Fukuzawa Yukichi đề xướng. Không có độc lập cá 
nhân thì sẽ không thể có độc lập dân tộc, dẫn đến quốc gia lệ 
thuộc rồi bị biến thành nô lệ – ông đã viết và dành cả đời mình 
để truyền giảng như vậy.
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Việt Nam hoàn toàn có thể có được phép màu đó, thậm chí 
còn thần kỳ và nhanh chóng hơn do tác động rút ngắn thời gian 
của Internet, nếu mỗi người dân chúng ta là một con người độc 
lập thực sự để có thể hiểu được quy luật tự nhiên của trời đất. 
Chính sự xơ cứng trong suy nghĩ bao đời nay đã đẩy dân tộc ta 
thụt lùi lại rất xa trong tất cả các bước tiến hóa quan trọng của 
nhân loại cho đến tận ngày nay. Mỗi lần như vậy đất nước đều 
bị biến thành thuộc địa mà phải mất đến hàng triệu xương máu 
để giành lại độc lập. Nhưng cũng chỉ là sự thay đổi hình thức 
trên danh nghĩa, người dân chúng ta chưa bao giờ có sự thay 
đổi thực chất trong suy tưởng của mình để hướng đến tự do 
độc lập cho mình thực sự. Chính vì vậy mà hơn một ngàn năm 
nay dân tộc ta chưa bao giờ có được một nền độc lập đầy đủ và 
thực chất.

Nếu không có những trào lưu suy tưởng tích cực để làm 
mỗi người chúng ta vượt thoát được lối suy nghĩ và hành xử 
xơ cứng thì đất nước ta chẳng những không thể đạt được “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà 
còn sẽ ngày càng bị lệ thuộc, đến mức sẽ trở thành nô lệ, thuộc 
địa kiểu mới. Đây không còn là nguy cơ nữa mà là thực tế đang 
xâm thực vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đất nước, đe 
dọa chủ quyền quốc gia. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần tiếp tục 
tinh thần “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” của các 
Phong trào Đông Du và Duy Tân để tạo ra một trào lưu suy 
tưởng rộng rãi trong nhân dân, tự do khám phá tìm hiểu các 
quy luật khách quan của thế giới xung quanh ta, tự do phản 
biện và cả phủ định những giáo điều và sai trái. Để từ đó rút tỉa 
được những giá trị phù hợp từ truyền thống và tư tưởng do lịch 
sử dân tộc để lại nhằm phát huy thành những sức mạnh và lợi 
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thế cho mỗi người Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa. Nhờ 
vậy mà chúng ta giàu có. Đất nước nhờ có những người dân 
như vậy mà phát triển tốt đẹp. Suy tưởng như vậy sẽ là một quá 
trình sáng tạo, trong khi làm theo sẽ chỉ làm cho sự xơ cứng tư 
duy thêm trầm trọng.

Đối với đa số người dân, chúng ta chỉ cần hiểu rõ và thực 
hành đầy đủ một điều quan trọng nhất, thiêng liêng nhất và 
lại là nền tảng cho tất cả các quy luật khác: Quyền con người. 
Chúng ta chỉ cần hiểu rằng thuộc tính nào của vạn vật do trời 
đất tạo ra thì không có sức mạnh nào của con người có thể thay 
đổi được, và chính thuộc tính đó tạo ra quy luật. Người ta có 
thể đắp chặn ngăn nước chảy xuống vùng thấp nhưng không 
cách gì để thay đổi thuộc tính của nước là luôn đổ về chỗ trũng, 
và như vậy nước chảy về trũng là một quy luật. Tương tự như 
thế, những kẻ cường quyền có thể tước đoạt tự do và quyền con 
người nhưng không thể nào thay đổi được thuộc tính người 
là luôn luôn mong muốn có đủ tự do và các quyền đó. Do vậy 
Quyền Con người cũng là một quy luật mà khi được tôn trọng 
và sử dụng đầy đủ thì chúng ta sẽ có được sức mạnh tựa phép 
màu như đại hồng thủy.

Thiên tử là chúng ta

Ở nơi nào con người tự tin thực hiện các quyền này thì ở 
đó “thiên tử” xuất hiện, tức là Quyền con người tồn tại thực 
tế trong cuộc sống ở nơi ấy. Và vùng đất ở đó chính là địa linh 
nhân kiệt vì sẽ có rất nhiều anh hùng hào kiệt – những người 
tự tin, tự do và độc lập để khám phá nhiều quy luật khác của 
trời đất, từ đó tạo ra sức mạnh nhằm mang lại sự giàu có và 
những điều tốt đẹp cho cuộc sống chúng ta, bảo vệ dân tộc ta, 
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thịnh cường đất nước ta. Đó là cách chúng ta chủ động kiến tạo 
nguyên khí, lựa chọn nhân tài để phát triển quốc gia, phục vụ 
cho chúng ta chứ không phải thụ động trông chờ và cầu may 
minh quân xuất hiện và ban phát tài năng của họ. Sức mạnh 
thực sự của một quốc gia nằm ở sự hiểu biết của cả dân tộc ở đó 
chứ không phải bởi trí tuệ riêng của bất kỳ một con người hay 
đảng phái nào.

Chú thích: 

(*) Con đường Việt Nam trong phần này là danh xưng đại 
diện cho quan điểm những người viết cuốn sách “Con đường Việt 
Nam”

(**) Các nguồn thông tin, dữ liệu và dữ kiện trong phần này 
không được chú dẫn vì được biên tập lại từ bản thảo của Trần 
Huỳnh Duy Thức nên chúng tôi không nắm được nguồn trích dẫn.





GIỚI THIỆU PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Hoàn cảnh ra đời

Trong quá trình viết cuốn sách “Con đường Việt Nam”, bộ 
ba Thức – Long – Định nhận ra rằng cần phải thành lập một 
phong trào để thúc đẩy tư tưởng và các sách lược phát triển đất 
nước dựa trên nền tảng quyền con người, kêu gọi người dân 
tham gia rộng rãi, hỗ trợ cho chính quyền vượt qua được khủng 
hoảng để giảm thiểu sự khốn khó của người dân và sự lệ thuộc 
của đất nước vào các thế lực bên ngoài. 

Tháng 1/2009, theo như đã bàn thảo và thống nhất từ trước, 
Lê Thăng Long đứng ra thành lập phong trào Chấn hưng nước 
Việt để làm tiền đề chuẩn bị cho phong trào nói trên. Phong 
trào đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân trong 
và ngoài nước. Thế nhưng chỉ vài tháng sau đó, từ tháng 5 đến 
tháng 6 năm 2009, Thức – Long – Định lần lượt bị bắt. Ý định 
hoàn thành cuốn sách “Con đường Việt Nam” và xây dựng 
phong trào đều bị bỏ dở. Trong tù, khi cả ba có cơ hội cùng bị 
giam chung tại trại giam Xuân Lộc – Đồng Nai, họ đã bàn bạc 
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và thảo luận kế hoạch để tiếp tục con đường đấu trang chung. 
Long và Định quyết định nhận tội để được thả ra sớm, tiếp tục 
thành lập phong trào mà cả ba thống nhất đặt tên là “Con đường 
Việt Nam” – có phương châm hoạt động dựa trên nguyên tắc 
Quyền Con người trong nhà nước pháp quyền mà quyển sách 
Con đường Việt Nam đã nghiên cứu và trình bày. Người nào 
được tự do trước sẽ nhận nhiệm vụ phát động phong trào này.

Ngày 4/6/2012, anh Lê Thăng Long được giảm án và ra tù. 
Ngày 10/6/2012, anh Long thay mặt 3 người trong nhóm chính 
thức phát động phong trào Con đường Việt Nam và kêu gọi các 
nhân sĩ – trí thức tham gia thành lập phong trào.  Chính việc 
gửi thư trực tiếp cho từng người có tiếng tăm theo một danh 
sách đã được chuẩn bị từ trước, công khai việc mời tham gia 
thành lập một phong trào nhân quyền- một việc được cho là 
“nhạy cảm, nguy hiểm”, chưa từng có ở Việt Nam  - đã gây xôn 
xao dư luận. Nhiều lời chỉ trích, phê phán cho rằng đây là “cạm 
bẫy”, “chim mồi” của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam, 
thông qua Lê Thăng Long để bẫy các nhà hoạt động dân chủ, 
các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Trong một 
hoàn cảnh ra đời khắc nghiệt như vậy, Phong trào Con đường 
Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và 
nhiều nhân sĩ, trí thức. 

Ngày 5/7/2012, Phong trào Con đường Việt Nam đã thành 
lập được một nhóm khởi xướng gồm 9 thành viên cả trong 
và ngoài nước, chịu trách nhiệm lãnh đạo phong trào và điều 
hành việc triển khai các chương trình hoạt động của phong 
trào. Nhưng tinh thần của phong trào Con đường Việt Nam là 
một phong trào mở - bất kỳ ai cũng có thể tham gia Phong trào 



261

theo cách riêng của mình hoặc kết hợp với những người khác 
miễn là hướng đến mục tiêu “Làm cho quyền con người phải 
được tôn trọng, bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam” và 
không đi ngược lại những nguyên tắc, tôn chỉ của Phong trào. 
Việc hình thành nên các nhóm hoạt động hoặc các chương 
trình sáng kiến ở những khu vực và quốc gia khác nhau vì mục 
tiêu của Phong trào sẽ do những người ủng hộ tự nguyện thực 
hiện theo những hình thức phù hợp với luật pháp ở nước sở tại 
và không nhất thiết phải theo sự hướng dẫn của những người 
khởi xướng.

Phong trào thiết lập một trang mạng tại địa chỉ www.
conduongvietnam.org   để hỗ trợ hoạt động cho các nhóm hoạt 
động và các chương trình sáng kiến cho Phong trào ở trong 
nước và trên toàn thế giới.

Mục tiêu của phong trào

mục tiêu tối thượng của Phong trào Con Đường Việt Nam 
(CĐVN) là làm cho Quyền Con Người được tôn trọng và 
được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam để người dân 
có thể tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền pháp định của bản thân 
để làm chủ đất nước và làm chủ cuộc sống của mình.

Khi nói đến các Quyền Con Người, phong trào CĐVN sử 
dụng định nghĩa được nêu ra trong Tuyên ngôn Quốc Tế về 
Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc, được thông qua vào năm 
1948. Văn bản quan trọng này là một chuẩn mực mang tính 
quốc tế về Quyền Con Người ở các quốc gia thành viên Liên 
Hợp Quốc, bao gồm cả Việt Nam.
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Phong trào CĐVN tranh đấu cho sự phát triển của đất nước 
theo tiến trình phù hợp vối quy luật khách quan tất yếu:

Quyền Con NgườiTự TinDân Chủ Công Bằng  
Thịnh VượngVăn Minh

Phong trào CĐVN đấu tranh chống lại mọi tác nhân thúc 
đẩy quá trình làm cho đất nước chậm tiến và bất ổn như dưới 
đây, đối nghịch với tiến trình trên:

Cường Quyền Sợ Hãi Tham Nhũng  Bất Bình Đẳng         
Nghèo Nàn Lạc Hậu

Phương thức hành động

Phong trào Con Đường Việt Nam hoạt động theo tôn chỉ:

- Công khai và minh bạch.

- Đối thoại, ôn hòa nhưng cương quyết

- Khoan dung nhưng không thỏa hiệp với sự sai trái

Phong trào CĐVN lấy việc bảo vệ quyền con người cơ bản 
của mọi công dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, giới tính, 
tôn giáo, địa vị xã hội, sắc tộc, quan điểm chính trị v.v... làm mục 
tiêu hàng đầu. Qua đó, phong trào hợp tác với bất kỳ cá nhân, 
tổ chức nào cùng mục đích bảo vệ quyền con người, và ngược 
lại đấu tranh với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm 
quyền con người.

Phong trào CĐVN hiểu rằng một xã hội tôn trọng con 
người phải được xây dựng trên cơ sở mỗi công dân trong xã 
hội có đầy đủ hiểu biết về quyền của mình và của những người 
xung quanh mình. Vì thế, phong trào hướng tới giúp cho người 
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dân hiểu về những quyền sẵn có mà mình phải được hưởng 
một cách tự do, bình đẳng theo đúng tinh thần của Tuyên bố 
Nhân quyền Quốc tế của Liên Hiệp Quốc để người dân tự tin, 
chủ động sử dụng tối đa các quyền này trong cuộc sống. Giúp 
người dân ý thức rõ về vai trò của các quyền này trong đời sống 
xã hội, kinh tế, chính trị để xây dựng một đất nước văn minh 
và thịnh vượng.

Phong trào CĐVN chọn đối thoại thay vì đối đầu để tìm ra 
giải pháp chung. Phong trào sẽ đối thoại, phản biện và đưa ra 
các đề nghị, yêu cầu với các cơ quan lập pháp, hành pháp và các 
tổ chức chính trị khác để xây dựng và sử dụng luật pháp theo 
đúng trách nhiệm của nhà nước pháp quyền là phải bảo vệ hiệu 
quả việc thực hiện các quyền con người cho nhân dân. Phong 
trào sẽ bảo vệ cho quyền lợi của người dân bằng công luận và 
các công cụ pháp lý của Việt Nam và quốc tế.

Phong trào CĐVN kêu gọi người dân tích cực đóng góp ý 
kiến, tham gia vào việc điều hành đất nước, đóng góp trách 
nhiệm của mình vào việc chấn hưng lại đất nước.

Phong trào CĐVN không phải là một tổ chức; nó không 
có điều lệ, không có bộ máy thường trực hay qui chế hội viên. 
Phong trào Con Đường Việt Nam là một phong trào mở, dành 
cho tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, không 
phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, nghề nghiệp, tuổi tác, 
nguồn gốc xuất thân… 

Phong trào CĐVN không tranh đấu vì bất kỳ chủ thuyết 
chính trị, tư tưởng hay chủ nghĩa nào. Phong trào Con đường 
Việt Nam không phải là một đảng chính trị hoạt động nhằm 
tìm kiếm nhiệm kỳ cầm quyền tại Việt Nam nhưng sẽ ủng hộ 
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bất kỳ đảng phái nào bảo vệ và tôn trọng quyền con người ở 
Việt Nam, và ngược lại sẽ phản đối bất cứ tổ chức, đảng phái 
nào đi ngược lại nguyên tắc này.

Các hoạt động của phong trào

Trong năm 2012, dù chỉ mới thành lập được 6 tháng và gặp 
rất nhiều khó khăn trong hoạt động vì hạn chế về nhân lực, 
tài lực và cản trở từ phía chính quyền, thêm vào tâm lý e ngại 
hoạt động chính trị của người dân, nhưng Phong trào CĐVN 
cũng đã có được một số hoạt động có ý nghĩa. Cuộc thi “Quyền 
con người và Tôi” được phát động trong thời gian 3 tháng (từ 
09/09/2012 tới 12/12/2012) dù chỉ nhận được số lượng bài dự 
thi khá khiêm tốn (43 bài) nhưng kết quả mà nó đạt được chính 
là dấy lên sự chú ý, quan tâm của mọi người đến quyền con 
người, khuyến khích họ tìm hiểu và phát biểu lên suy nghĩ của 
mình về vai trò của quyền con người trong đời sống của chính 
họ. Những bài dự thi gửi về cũng phản ánh một vấn đề nhức 
nhối là khái niệm “nhân quyền” hay “quyền con người” đã bị 
chính quyền tuyên truyền, bóp méo khiến người dân rất e ngại 
khi nói đến chủ đề này vì bị cho là “phản động, chống đối chính 
quyền”. Chính vì vậy những hành vi vi phạm quyền con người 
lại diễn ra ngang nhiên với người dân dưới danh nghĩa là thực 
thi pháp luật.

Được sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân và các nhà tài 
trợ, Phong trào CĐVN đã biên soạn và phát hành cuốn sách 
“Câu chuyện về Quyền con người” – một câu chuyện thú vị về 
lịch sử nhân loại tìm kiếm, phát hiện, đấu tranh cho quyền con 
người của mình để hôm nay Liên Hợp Quốc đã chính thức 
công nhận các quyền này trong một Tuyên ngôn Nhân quyền 
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quốc tế. Ba mươi quyền về dân sự- chính trị- kinh tế - xã hội - 
văn hóa không thể chia tách của mỗi người này được cuốn sách 
giới thiệu một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ cho tất cả mọi 
người. Những hoạt động để nâng cao nhận thức về quyền con 
người cho người dân sẽ được Phong trào CĐVN tiếp tục triển 
khai dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với nhiều đối 
tượng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Phong trào cũng sẽ chú 
trọng đến việc đấu tranh bảo vệ quyền con người tại Việt Nam 
bằng các công cụ pháp lý, ngôn luận và sự ủng hộ của các tổ 
chức nhân quyền quốc tế.

Cách đây một thế kỷ, cụ Phan Chu Trinh đã phát động 
phong trào Duy Tân để chấn hưng lại đất nước với phương 
châm “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh” - tức là 
người dân phải HIỂU BIẾT về các quyền của mình để TỰ TIN 
sử dụng những quyền này làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp 
hơn, giàu có hơn, đất nước thịnh vượng hơn, văn minh hơn. 
Phong trào Con đường Việt Nam xin tiếp nhận tinh thần ấy 
của tiền nhân để cùng toàn thể người dân Việt Nam tìm ra con 
đường chấn hưng lại đất nước.





LỜI KẾT

Dòng chảy của những tư tưởng về quyền con người, xã hội 
dân chủ được hình thành từ dưới lên vẫn chảy mãi đưa nhân 
loại tiến lên về phía văn minh, thịnh vượng. Nước – quyền con 
người – vẫn luôn tồn tại cho dù con người có nhìn nhận ra nó 
hay không. Nhưng sức mạnh của tự nhiên là không gì cưỡng 
nổi, dòng nước khi trở thành cơn lũ sẽ cuốn trôi đi bất cứ vật 
cản nào trên đường đi của nó. Vật cản càng lớn thì cơn lũ càng 
mạnh, chỉ có cách khai thông dòng nước, tạo điều kiện cho nó 
chảy hiền hòa, êm ả để gặt hái những mùa màng bội thu. Đất 
nước chúng ta không thể đứng ngoài dòng chảy của nhân loại 
để cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng là một nước nghèo nàn, 
lạc hậu. Những gì trái với qui luật tự nhiên, trái với dòng phát 
triển của nhân loại trước sau gì cũng bị đào thải, nhưng liệu 
rồi chúng ta có biết thoát ra khỏi những sai lầm, chọn một con 
đường đúng đắn để phát triển đất nước hướng tới văn minh, 
thịnh vượng một cách bền vững hay vẫn tiếp tục thử và sai? 

Con đường luôn có đó. Chúng ta đang có cơ hội đứng 
trên vai những người khổng lồ khi có thể học hỏi, rút ra kinh 
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nghiệm của những nước đã phát triển, lựa chọn những gì phù 
hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc và hoàn cảnh của đất nước. 
Lý tưởng mọi người được sống ấm no, hạnh phúc, công bằng 
và bình đẳng là có thể đạt được khi chúng ta chọn con đường đi 
đúng. Nhưng việc chọn lựa con đường không thể chỉ là việc của 
một nhóm nhỏ thiểu số mà phải là việc của toàn dân. Chỉ khi 
người dân Việt Nam chúng ta thoát ra khỏi sự xơ cứng của các 
tư tưởng phong kiến lạc hậu, sự sợ hãi của việc tuân phục chủ 
nghĩa quân trị hay toàn trị, để nhận biết được những quyền của 
mình và tự tin sử dụng chúng mà không sợ hãi thì khi đó vận 
mệnh dân tộc Việt Nam mới biến chuyển thực sự.

Những người yêu nước như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê 
Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà 
Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần… là những đốm lửa nhỏ đã 
được thắp lên. Lửa của lòng yêu nước phải được thắp lên trong 
lòng mỗi người dân Việt chúng ta để xóa tan đi những bóng 
tối của hận thù, của ích kỷ, của hèn nhát để thành sức mạnh 
vượt qua những khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ bị thôn 
tính trước mặt.  

Một cơ hội cải cách, chấn hưng lại đất nước đang được mở ra. 
Tương lai của đất nước và của mỗi chúng ta sẽ được quyết định 
từ những hành động và lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay.

HẾT



Phụ lục I

MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ 
TRẦN HUỲNH DUY THỨC VÀ LÊ CÔNG ĐỊNH





Ngôi sao bị nhốt

Trong bài “Lạm phát ở Việt Nam – Thử tìm nguyên nhân” 
của tôi, viết hồi tháng 3 năm 2008, có đoạn trích dẫn - “Học giả 
Trần Đông Chấn vạch ra cái cơ chế maphia ở Việt Nam như 
sau: “Họ không hình thành nên những phe nhóm riêng rẽ cụ thể 
nào cả, mà len lỏi có mặt ở tất cả mọi nơi, từ cơ quan đảng đến 
nhà nuớc, chính phủ đến quốc hội, trung ương đến địa phương, 
cơ quan hành chính đến các doanh nghiệp. Cũng không có một 
thỏa thuận liên minh nào được cam kết nhưng bọn họ phối hợp 
hành động rất ăn ý và đồng bộ nhờ có một mục tiêu chung là trục 
lợi. Họ không thể hiện chính kiến riêng và luôn hoan nghênh tất 
cả các nghị quyết của đảng, chỉ thị của chính phủ, dự luật của 
quốc hội và các quyết định của chính quyền địa phương cho dù 
là chúng mang tính bảo thủ hay cấp tiến... Nhưng điều tồi tệ và 
nguy hại nhất ở đây chính là những kẻ cơ hội này đang được các 
thế lực nước ngoài hỗ trợ và nuôi dưỡng vì quan hệ cộng sinh và 
vì những kế hoạch dài hơn””.

Ít lâu sau ngày viết bài đó tôi mới biết người được tôi tôn 
xưng “học giả” là một tác giả trẻ cùng tuổi Bính Ngọ với con trai 
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tôi. Anh tên là Trần Huỳnh Duy Thức. Xét về Thiên Can, anh 
lại cùng can Bính với tôi. Tử vi bảo: Bính biến vi sư, Bính biến 
vi tù. Trong tư cách “sư”, anh xứng đáng bậc thầy của nhiều cán 
bộ lãnh đạo ĐCSVN. Nhưng, quả là anh đang bị tống tù. Phiên 
tòa phúc thẩm ngày 11/5/2010 đã kết án anh 16 năm tù và 5 
năm quản chế (bản án số 254/2010/HSPT) với tội danh “hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật 
Hình sự.

Bài viết này mang đầu đề “Ngôi sao bị nhốt” vì tôi nghĩ đến 
một B. Obama (4 – 8 - 1961), một D.Medvedev (14 – 12 – 1965), 
một Y. Shinawatra (21 – 6 – 1967) … ở Việt Nam. Những người 
này đều cùng độ tuổi, cùng tầm tư duy với Trần Huỳnh Duy 
Thức (29 – 11 – 1966). 

Trong lĩnh vực kinh tế: Từ một cửa hàng kinh doanh máy 
tính nhỏ hợp doanh với Lê Thăng Long (cùng học IT tại Trường 
Đại học Bách khoa TPHCM), tháng 5 năm 2001 họ đã mua lại 
được Cty Mligo Solution và sáu tháng sau đó, tháng 11/2001, 
Trần Huỳnh Duy Thức đã nắm tay Lê Thăng Long đĩnh đạc 
bước chân vào thị trường Mỹ, mua lại công nghệ VoIp (giao 
thức Internet) rồi về thành lập Cty Global EIS và Cty OCI với 
hàng trăm nhân viên và nhà khoa học.

EIS và OCI một thời từng được báo chí đánh giá là niềm tự 
hào của IT VN khi tiên phong đầu tư ở nước ngoài. EIS được 
một tờ báo quen viết bài khen để khai thác quảng cáo gọi đó là 
Giác đấu trên đất Mỹ.

Không chỉ thành đạt trong kinh doanh, kiến thức kinh tế 
còn đủ sâu sắc để THDT đưa ra được những dự báo tầm quốc 
sự rất đáng nể:
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“Tôi còn nhớ, cuối năm 2007, thị trường chứng khoán Việt 
Nam đang căng phồng như bong bóng. Vào thời điểm đó, mãi 
lực chứng khoán lần đầu tiên đã len lỏi vào hầu hết các tầng lớp 
dân chúng Việt Nam. Ngoài công chức, doanh nhân, trong các 
phiên giao dịch chưa chính thức (OTC) và sàn chứng khoán, 
người ta thấy sự có mặt của không ít bà nội trợ, các bác nông 
dân lam lũ. Sự xuất hiện kịp thời bài viết “Việt Nam đồng đang 
ở đâu và sẽ về đâu” của bác Trần Đông Chấn như là một liều 
thuốc có công dụng giải “say” cho nhiều người đang bị mãi 
lực chứng khoán cuốn hút. Bên cạnh kiến thức sâu sắc về tài 
chính và tiền tệ, người đọc còn cảm nhận sự tinh túy của bác 
Chấn trong việc sử dụng 02 câu sấm Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh 
Khiêm) để cảnh báo dân chúng về hiểm họa của những cái vòi 
Bạch Tuộc tài chính quốc tế khi quyết định đầu tư vào chứng 
khoán. Vì vậy, bài viết của bác Chấn đã vinh dự được sử dụng 
trong chương trình thời sự của đài truyền hình quốc gia Việt 
Nam (VTV) cảnh báo dân chúng vào thời điểm ấy”.

Một nhà báo đã từng viết như vậy trên mạng.

Về mặt khoa học-công nghệ: Nhiều người thừa nhận rằng 
chính THDT và công ty EIS, OCI của anh đã đi tiên phong 
“thị trường hóa” giấc mơ tin học chỉ mới được nhen lên từ 
các chương trình nghiên cứu cấp quốc gia kiểu như của nhà 
toán học Phan Đình Diệu. Do vậy, anh có thể xem là một trong 
những người đã lập công đầu trong sự nghiệp xây dựng nền 
công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Ngoài ra, như lời trong thư của thân phụ THDT, ông Trần 
Văn Huỳnh, cán bộ Phòng Văn hóa Đối ngoại TP.HCM gửi chủ 
tịch nước Nguyễn Minh Triết, đã viết về con mình:
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“Trong nhiều năm qua, Thức đã dành thời gian, tâm huyết, 
sức lực nghiên cứu về kinh tế học, chính trị học và tình hình 
kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa của đất nước với mục đích 
là cảnh báo đến lãnh đạo đứng đầu Nhà nước, Đảng và Chính 
phủ về những nguy cơ của đất nước có thể bị thôn tính biến 
thành thuộc địa kiểu mới trong thời đại toàn cầu hóa. Đầu tiên, 
Thức đã gửi thư trực tiếp đến một số vị lãnh đạo thông qua 
con đường công văn chính thức bưu điện và nhờ một số người 
có quan hệ gửi trực tiếp nhưng không đến được tận tay của 
các vị lãnh đạo đó. Trong số các bức thư này, có bức thư ngày 
7/1/2004 mà Thức đã gửi cho Chủ Tịch, lúc đó là Bí Thư Thành 
ủy TP.HCM và bức thư ngày 14/4/2007 gửi cho Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng …. Do đó, Thức đã chọn cách viết blog để 
đăng tải những bài viết cảnh báo về nguy cơ đất nước nhưng 
vẫn chưa được quan tâm của lãnh đạo trong khi các nguy cơ 
vẫn tiếp tục phát triển ngày một nguy cấp”. 

Trần huỳnh Duy Thức đã viết những gì?

* Anh chỉ ra những sai lầm của Chính phủ và Quốc hội 
trong việc vạch kế hoạch phát triển và mục tiêu tăng trưởng:

“Vào tháng này năm ngoái, quốc hội biểu quyết thông qua nghị 
quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 theo đề 
xuất của chính phủ. Mặc dù tình hình lạm phát lúc đó đã đến 
mức báo động nhưng chính phủ và quốc hội vẫn xây dựng mục 
tiêu tăng trưởng GDP 8,5% - 9%. Con số này là một cơ sở để đòi 
phải tăng cường đầu tư, nghị quyết nêu rõ đầu tư sẽ đạt 42% 
GDP trong cùng năm tài khóa 2008 - một con số rất cao và tỷ lệ 
nghịch với chất lượng tăng trưởng nhưng tỷ lệ thuận với giá trị 
tham nhũng. Kết quả là các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là 
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các tập đoàn và tổng công ty, được rót ngân sách khổng lồ và đầu 
tư tràn lan vào đủ thứ lĩnh vực. Nguy cơ lạm phát không hề được 
tháo ngòi nổ từ gốc mà lại còn bị đổ thêm dầu vào lửa bởi nạn 
đầu tư ăn xổi ở thì này. Hậu quả thì thấy ngay lập tức, lạm phát 
và nhập siêu phi mã chóng mặt. Chính phủ buộc phải thắt chặt 
tiền tệ nâng lãi suất lên còn chóng mặt hơn.

... Sự tăng trưởng không dựa trên tăng năng suất thì làm sao 
nói đến phát triển bền vững được. Mà làm sao có được việc làm 
mới trong khi lực lượng duy nhất làm được điều này trong nhiều 
năm qua là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hấp hối và đã chết 
gần một nửa. Thực ra không ít người thừa hiểu rằng những con 
số mục tiêu về việc làm này được đưa ra để che dấu tình trạng 
thất nghiệp đã và sẽ còn tăng nhanh và phức tạp trong thời gian 
tới. Tội phạm và tệ nạn xã hội cũng theo đó mà tăng mạnh” (1).

* Anh vạch rõ cái mặt trái đang hoành hành của thị trường 
chứng khoán nước ta:

“Nhưng thật trớ trêu, thị trường chứng khoán bị biến thành 
nơi rửa tiền, để đầu cơ trục lợi ngắn hạn, vốn thực sự được huy 
động để đưa vào nền kinh tế chẳng bao nhiêu, nguy cơ rủi ro 
cho các ngân hàng không hề giảm đi mà còn trầm trọng hơn vì 
người ta vay vốn ngân hàng đổ vào chứng khoán; cổ phần hóa 
bị biến thành cơ hội rất tốt để bán rẻ tài sản toàn dân cho nước 
ngoài để các quan chức tham nhũng trục lợi. Năng lực thực thi các 
chính sách vĩ mô của chính quyền các cấp, từ trung ương đến địa 
phương đang thực sự bị thách thức bởi những kẻ cơ hội. Lực lượng 
này phát triển kinh khủng kể từ sau đại hội X nhưng lại không dễ 
bị nhận dạng vì bọn họ không hình thành nên những phe nhóm 
riêng rẽ cụ thể nào cả, mà len lỏi có mặt ở tất cả mọi nơi từ cơ 
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quan đảng đến nhà nước, chính phủ đến quốc hội, trung ương 
đến địa phương, cơ quan hành chính đến các doanh nghiệp” (2).

* Và dự báo cái nguy cơ khủng hoảng đang hiện hữu:

“Các giá trị danh nghĩa ở Việt Nam hiện nay là những bong 
bóng khổng lồ liên thông nhau. Thời gian qua chúng chưa hề được 
xả hơi để giảm nguy cơ nổ tung, áp lực từ chỗ này chỉ được chuyển 
tạm thời qua chỗ khác mà thôi. Chứng khoán và bất động sản 
bơm hơi qua lạm phát và lãi suất, từ đây bơm tiếp vào tỷ giá. 
Bây giờ nó đang tìm cách để bơm vòng lại bất động sản, nếu biện 
pháp “kích cầu” bất động sản lần này không có tác dụng thì quả 
bóng tỷ giá sẽ nổ tung. Khủng hoảng do bong bóng xảy ra trong 
tình trạng nội lực suy kiệt như Việt Nam lúc này sẽ gây ra một sự 
sụp đổ toàn diện.

Nhiều nước trên thế giới cũng đang khủng hoảng, nhưng nước 
nào có nguồn lực trong nước được chăm sóc tốt và thực chất – tức 
là có nền tảng vững thì cho dù khủng hoảng có rất nặng nề đi nữa, 
nền kinh tế nước đó vẫn có khả năng điều chỉnh và nhanh chóng 
tạo ra cơ hội mới để phát triển. Việt Nam lâu nay luôn thiếu vắng 
những biện pháp chăm sóc từ gốc làm nó ngày càng mục ruỗng 
do đó mà nội lực của quốc gia ngày càng suy kiệt. Nguồn lực trong 
nước không chỉ ít được tạo mới mà còn bị khai thác tràn lan và 
phí phạm”(1). 

“……sự tồn tại trong thoi thóp hiện nay của các tập đoàn kinh 
tế nhà nước đơn thuần chỉ dựa vào sự cung cấp tài chính từ chính 
phủ cũng như bó hẹp hoạt động trong phạm vi sân nhà mà thôi. 
Cái gói kích cầu kinh tế kia thực chất đã được dùng vào việc vực 
dậy các tập đoàn ăn hại này tồn tại được ngày nào hay ngày đó. 
Nhưng liệu các doanh nghiệp này có sống dựa mãi được vào ngân 
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sách nhà nước hay không? Khi tiền hết thì mỗi lương duyên tốt 
đẹp này e rằng phải sớm nói lời chia tay”(5).

* Anh xót xa cho thân phận hẩm hiu của nông dân nước ta:

“Với người nông dân thì tương lai trước mắt còn mờ mịt hơn 
rất nhiều. Lực lượng lao động trong khu vực này ngày càng tăng 
cả về con số lẫn tỷ lệ. Trong khi đó tư liệu sản xuất quan trọng 
nhất là đất đai thì đang bị thu hẹp nhanh chóng, mà đầu tư cho 
công nghệ để gia tăng năng suất lao động thì gần như bằng không. 
Chuyển đổi sang việc làm trong khu vực công nghiệp và dịch vụ 
thì gặp phải những chiếc bánh vẽ của các kẻ đầu tư để chiếm đất 
nông nghiệp. Số cầu lao động do các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo 
ra hàng năm cho khu vực nông thôn thì bây giờ là một con số âm 
to tướng. Những công nhân gốc nông dân giờ đây trở về quê với 
hai bàn tay trắng, không đất không nghề. Mưu sinh với họ là cả 
một thử thách đạo đức. Hàng tỷ đô-la đầu tư kể cả từ nước ngoài 
lẫn từ nhà nước thì số dành cho nông nghiệp và nông thôn chỉ là 
phần thừa đuôi thẹo. Lúa, cá, tôm, cà phê, v.v… giảm giá và ế ẩm 
đang chồng chất nợ nần lên người nông dân. Doanh nghiệp nếu 
phá sản còn áp dụng được luật để giải trừ trách nhiệm trả nợ, còn 
người nông dân thì có chết cũng không hết trách nhiệm do vỡ nợ. 
Con giun xéo mãi cũng oằn”(1).

* Sử quan thế giới của anh có thể xem là mới lạ, độc đáo và 
đáng suy ngẫm:

“Muốn giàu có và làm cuộc sống tốt đẹp hơn là điều con người 
hướng tới và tìm kiếm từ hàng nghìn năm trước, nhưng xã hội 
loài người chỉ mới thực sự phát triển thịnh vượng được vài trăm 
năm nay. Người ta thường gắn cho thành tựu vĩ đại này là nhờ 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Điều đó không sai, nhưng 
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bước tiến bộ nhảy vọt về khoa học kỹ thuật này chỉ là quả, nhân 
của nó chính là sự giải phóng tự do và tư tưởng con người. Có tự 
do và quyền con người nên người ta mới thỏa sức nghiên cứu, tìm 
tòi để hiểu rõ được những quy luật của tự nhiên; mới không sợ 
hãi phát biểu chính kiến của mình để tìm ra những giải pháp tốt 
nhất. Đây chính là nền tảng quan trọng cho cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật để tạo ra các phát minh, sáng chế; hiểu được quy 
luật kinh tế; và sáng tạo ra những hệ tư tưởng chính trị, triết học 
làm thay đổi hình thái nhà nước hiệu quả hơn. Lịch sử đã chứng 
minh rằng một xuất phát điểm ở phía sau nhưng đặt quyền tự 
do của con người lên trước đã thắng và vượt xa một xuất phát 
điểm ở phía trước nhưng không coi trọng quyền và sự tự do của 
con người. 

Trong cả thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 Trung Quốc là nền kinh 
tế lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Châu Âu cộng lại. Vào lúc đó, 
khi mà triều đại phong kiến Trung Quốc vẫn đang say sưa với 
sức mạnh của mình và tiếp tục tìm mọi cách để đạt mục tiêu là 
kẻ mạnh nhất giàu nhất, thì Phương Tây bắt đầu những cuộc 
cách mạng về nhân quyền với mục tiêu hàng đầu là giành bằng 
được quyền tự do của con người. Chỉ 50 năm sau, Trung Quốc đã 
trở thành một kẻ to xác nhược tiểu bị các nước phương Tây xâu 
xé, rồi sau đó bị Nhật – một láng giềng nhỏ bé đi theo mô hình 
phương Tây xâm chiếm. Triều đình Mãn Thanh phải ký hàng loạt 
các hiệp ước bán nước nhục nhã. Trong cùng thời gian đó, thế giới 
phương Tây đã phát triển nhanh chóng, đạt đến sự thịnh vượng 
bền vững. Điển hình là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đất nước này 
đã đưa vào trong hiến pháp đầu tiên của mình sự bảo vệ quyền 
con người; tự do của con người được đưa lên trên tất cả những 
thứ cần bảo vệ khác. Hiến pháp Hoa Kỳ đã hiệu chỉnh nhiều lần 
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nhưng ở đó sự tự do thiêng liêng của con người vẫn luôn là ngự 
trị số một. Không phải tự nhiên mà Mỹ trở thành quốc gia cường 
thịnh như ngày nay. Tự do cho con người cũng không phải là thứ 
tự nhiên mà có” (3). 

* Với sử quan ấy THDT đã nhìn thấu cái hiểm họa tương 
lai của Đại Hán Trung Quốc:

“Một dân tộc vĩ đại như Trung Quốc lẽ ra phải có một ví trí 
xứng đáng hơn nhiều so với hiện nay. Vị trí ấy sẽ không bao giờ có 
được đến khi nào mà tự do và nhân quyền của người Trung Hoa 
được tôn trọng một cách đầy đủ. Ngược lại, sự phát triển kinh 
tế như hiện nay sẽ dẫn đến một sự mất cân bằng xã hội nghiêm 
trọng, dễ dàng gây nên những rối loạn chính trị và hình thành nên 
một triều đại mới, giống như sự tồn vong của các chế độ phong 
kiến ở nước này xưa nay. Nhưng trước khi sụp đổ nó sẽ gây ra bao 
nhiêu tai họa cho cả thế giới. Khi một cá nhân hay một nhóm nhỏ 
cầm quyền cảm thấy mình có quyền lực tuyệt đối với hàng chục, 
hàng trăm triệu người thì sẽ dễ dàng nắm trong tay mình những 
nguồn lực khổng lồ. Tham vọng bá quyền tất sẽ phát sinh. Đang 
độc tôn về chính trị nên họ dễ dàng kích động tinh thần dân tộc 
hẹp hòi để phát động những cuộc chiến tranh tàn phá những dân 
tộc và quốc gia khác. Điều này đã từng xảy ra trong cả chủ nghĩa 
phong kiến, tư bản lẫn cộng sản (3) . 

* Và cái viễn cảnh cần cảnh giác của thế giới:

“Thế giới ngày nay vẫn đang đứng trước những nguy cơ tương 
tự. Nếu toàn cầu hóa thất bại trong việc tạo ra một sự phân bổ 
hợp lý thị trường thế giới và Trung Quốc không hình thành được 
một thiết chế dân chủ để đảm bảo tự do và các quyền cơ bản, kể 
cả quyền quyết định vận mệnh chính trị quốc gia cho người dân 



280

Trung Hoa; Nga không phát triển được nền dân chủ non trẻ dân 
chủ hơn nữa thì nguy cơ xảy ra một cuộc chiến diện rộng để tranh 
giành thị trường, ảnh hưởng và thỏa mãn tham vọng cá nhân 
được ẩn chứa trong những mục tiêu dân tộc là điều khó mà tránh 
khỏi. Đây thực sự là một thách thức rất lớn cho toàn nhân loại 
trong vòng 20 năm tới” (3). 

* Anh kêu gọi ĐCSVN hãy chấn đạo quốc gia để tạo an hòa 
cho phát triển lành mạnh và bền vững:

“Nhà nước cần tập trung chấn đạo cho quốc gia. Đạo không 
phải là tôn giáo, các tôn giáo là những phương pháp hiệu quả để 
tải đạo. Đạo là những qui luật vận động thiên nhiên khách quan 
của trời đất mà khi ngộ đạo con người sẽ hiểu rằng trên có trời, 
dưới có đất và ở giữa cái không gian ấy con người cần sống với 
nhau bằng lòng nhân nghĩa. Chỉ khi đó cuộc sống của người dân 
mới có được sự cân bằng giữa đời sống vật chất, đời sống tinh thần 
và đời sống tâm linh mà không bị rơi vào các thái cực của đam mê 
vật chất, độc đoán hoặc lệ thuộc tư tưởng và mê cung tôn giáo. Sự 
cân bằng như vậy sẽ làm cho xã hội thăng hoa. Khi đó sức miễn 
nhiễm và đề kháng của xã hội sẽ rất cao nhờ ý thức độc lập tự chủ 
và tương trợ cộng đồng của mỗi công dân” (4). 

“Việt Nam đang cần một sự tăng trưởng mà cơ hội của nó 
được phân bổ công bằng cho hầu hết dân chúng. Một mức tăng 
trưởng thấp hơn nhưng chất lượng tốt hơn thì đa số người dân 
vẫn được hưởng thành quả. Với kiểu tăng trưởng như lâu nay, 
lợi ích thì các nhóm thiểu số chiếm đoạt nhưng hậu quả thì đa số 
dân chúng lãnh đủ. Đó là chưa kể tác hại của môi trường bị hủy 
hoại, kẹt xe tắt đường, v.v…, tất cả đều đè nặng lên đa số người 
dân” (1). 
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Trên đây chỉ là trích đoạn phần nhỏ trong số gần năm mươi 
bài viết, bản kiến nghị … của THDT, nhưng chắc hẳn cũng đủ 
để người đọc thấy được:

“Đó là kết quả của những chuỗi dài nhiều đêm thức trắng 
trong hơn 5 năm làm việc với một nhiệt huyết cháy bỏng, một 
nghị lực phi thường của con tôi. Nói thật là tôi chưa hề thấy qua 
một tài liệu nào nghiên cứu toàn diện, sâu sắc và đầy tinh thần 
xây dựng đối với các vấn đề rộng lớn của đất nước như được 
giới thiệu trong Con đường Việt Nam. Thức con tôi là người 
rất bận rộn vì trách nhiệm với một đại gia đình, với mấy trăm 
nhân viên và cổ đông công ty mà mình điều hành. Cho nên để 
nghiên cứu, kiến nghị các vấn đề của đất nước, con tôi phải sử 
dụng hầu hết thời gian đáng lẽ cần dùng cho nghỉ ngơi, tái tạo 
sức lực của mình. Tôi rất hiểu tính cách của Thức không làm 
việc này vì trông đợi vào những lợi ích cho riêng mình” (6). 

Thân sinh THDT đã tỏ ra khiêm tốn, Sự thật, những trang 
viết của THDT không chỉ thể hiện “một nhiệt huyết cháy bỏng, 
một nghị lực phi thường” mà còn biểu hiện một trí tuệ trác việt, 
một tấm lòng từ bi. Đúng như nhận xét của một cháu gái tên 
Nhi nào đấy:   

“Cháu đọc mail của chú càng thấy rõ ra rằng …vì sao cháu 
hân hạnh được biết chú. Đó là cái cháu lấy làm quan trọng nhất 
cháu tìm thấy ở suy nghĩ của chú. Đó chính là hướng đến và xây 
dựng VN với tâm hồn không hận thù (như cháu có viết trong 1 
entry của cháu, có lẽ cháu chịu ảnh hưởng đạo Phật từ nhỏ). Cả 
mail trước và mail này, cháu đều thấy điều đó. (còn những điều 
khác cháu rất thấy cảm phục về những nhận xét của chú) Hận 
thù luôn đi đôi với tàn phá nên không nên tồn tại trong ý nghĩ 
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nếu như muốn xây dựng bất cứ điều gì. Nay cái khủng hoảng ở 
VN chính là thời cơ để có thay đổi (như bài viết của chú). Mà 
thay đổi như thế nào để có một thay đổi tốt đó là điều cháu rất 
quan tâm”.

Những dòng tôn vinh của nhà báo Lê Diễn Đức thật đích 
đáng, nhưng ngậm ngùi làm sao:

“Trần Huỳnh Duy Thức! Anh đừng sợ! Cuộc dấn thân nào 
cũng phải trả giá và sẽ được tri ân bởi dân tộc. Thậm chí nếu 
phải chết, anh sẽ là bất tử. Sự tiếp diễn của con người anh trong 
cuộc sống này chính là niềm tự hào về lòng dũng cảm và yêu 
nước của gia đình, của con cháu anh, của bạn bè và các thế hệ 
tương lai. Di sản của anh sẽ vĩnh cửu. Không phải ai xuống mồ 
cũng có được điều đó. Tiền bạc nhiều đến đâu cũng không mua 
được điều đó!”

Về phần bài viết này, chỉ mong sao khuấy động được lương 
tri để xin mọi người cùng lên tiếng, cùng dóng được hồi chuông 
nguyện hồn những ai có quyền, hãy xem xét lại mà xóa đi bản 
án tàn bạo, sớm trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. 

Nhân sinh nhật thứ 45 của Thức 
Hà Nội, 25 tháng 11 năm 2011 

Nguyễn Thanh Giang 
 (Theo Dân Luận)



Về một con người đời thường

Giờ này không biết anh đang làm gì, đọc một cuốn sách, sáng 
tác một bài thơ? Nhưng tôi đoan chắc một điều là anh không bao 
giờ thôi suy nghĩ về người khác.

Có thể là một người bạn cũ, một nhân viên bảo vệ công ty 
trước đây hoặc những người mà anh chỉ gặp một lần nhưng 
không bao giờ quên được những cảnh đời của họ. Gần 5 năm 
làm bạn học, 15 năm làm đồng nghiệp và gần 2 năm làm bạn tù 
với anh tôi thường được nghe và chứng kiến nhiều câu chuyện 
đời thường xung quanh anh. Chúng rất dung dị nhưng thật 
đáng học hỏi.

Dịp sinh nhật 46 của Thức, tôi nghĩ mãi cả tuần nên viết gì 
tặng anh. Trải qua một thời gian dài hơn 26 năm thâm tình với 
anh, tôi chứng kiến và học hỏi ở anh rất nhiều, từ nhỏ nhặt đến 
lớn lao. Ngẫm nghĩ kỹ thì tôi nghiệm ra rằng những điều có giá 
trị nhất là chính từ cuộc sống đời thường của anh mà ít người 
được biết. Chính cách sống đó đã làm nên một con người có 
những suy nghĩ và bài viết rất gần gũi với cuộc sống, chứ không 
phải từ những tư tưởng to tát, những lời đao to búa lớn.
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Một lần vào khoảng năm 2007, tôi bay từ Hà Nội vào Sài 
Gòn làm việc. Tài xế riêng của anh ra sân bay đón tôi. Cậu ấy 
kể câu chuyện này để giải thích vì sao cậu ấy đến trễ để tôi chờ. 
Trước khi đi sân bay cậu ấy phải chở anh đến một nơi hẹn. Tới 
bùng binh Quách Thị Trang chợ Bến Thành anh nhìn thấy một 
bà cụ đang chống gậy đi qua khu tam giác dành cho người đi 
bộ thì bị ngã quỵ. Anh ra lệnh quay đầu xe lại chạy đến chỗ bà 
cụ. Anh lao xuống xe và bế xốc bà cụ vào dưới mái che cây xăng 
cạnh đó, kêu tài xế lấy dầu xức cho bà. Anh hỏi bà đi đâu mà 
để như thế này. Bà thều thào rằng bà đi ăn xin nhưng sáng giờ 
chưa xin được gì nên đói quá mà ngã. Anh kêu tài xế chạy ngay 
đến bánh mì Như Lan gần đó mua cho bà, cả nước uống. Anh 
hỏi nhà bà ở đâu, con cháu đâu mà để bà phải làm như vậy. Bà 
nói nhà ở tận Củ Chi, con cháu đứa nào cũng nghèo, có đứa 
cũng đi xin nên đâu lo cho bà được.

Bà ăn xong, anh hỏi bà đã đỡ mệt chưa, thực sự không có gì 
nguy hiểm trong người nữa phải không, rồi anh móc hết trong 
bóp ra còn một vài triệu đưa hết cho bà. Anh dặn tài xế ở lại đưa 
bà đến trạm xe buýt, phải đưa lên tận trong xe kiếm chỗ cho bà 
ngồi rồi mới được về. Trước khi đi anh dặn bà rất kỹ là hôm nay 
phải về, không được đi nữa, về nhà cũng phải nghỉ ngơi vài tuần 
cho lại sức. Rồi anh mượn tài xế ít tiền và bắt taxi đến chỗ hẹn. 
Tôi hỏi vui cậu tài xế: “anh Thức mượn tiền em có trả không?” 
Cậu ấy cười hì hì và nói: “ảnh mượn tiền em hoài, không trả ai 
cho mượn nữa.”

Tình nguyện viên

Thỉnh thoảng Thức lại rủ một số đồng nghiệp công ty và 
cả hai đứa con nhỏ của mình tham gia các chuyến chữa bệnh 
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miễn phí và phát chẩn ở những vùng xa nghèo khổ. Những 
chương trình này được hội cứu tế Tzu-Chi của Đài Loan do 
bạn anh làm đại diện ở Việt Nam tổ chức. Những chuyến đi 
như vậy anh làm tình nguyện viên đưa đón, bồng, cõng những 
người bệnh già yếu suốt cả ngày. Anh tận dụng thời gian đó để 
tìm hiểu cuộc sống của họ. Trong tù anh vẫn không quên viết 
thư dặn dò con mình hãy quan tâm và dành ít thời gian tham 
gia vào những chuyến đi như vậy. Anh nói với con rằng những 
ánh mắt hạnh phúc của người nghèo khó được chăm sóc, trân 
trọng là những phần thưởng không có gì mua được cả.

Thức kể với tôi anh chọn hội Tzu-Chi để làm tình nguyện 
viên vì hội đó rất trân trọng người được cứu tế. Cho quà phải 
nâng bằng hai tay và gập người xuống. Họ dặn các tình nguyện 
viên rằng: “Của cho không bằng cách cho. Người nghèo thường 
ít được tôn trọng, do vậy đây là dịp để họ nhận được những sự 
đối đãi trọng thị.”

Thức nói rằng những người đang khốn khổ như vậy còn quá 
nhiều, việc thiện nguyện dù rất ý nghĩa cũng không giúp được 
bao nhiêu. Nhưng nó sẽ làm mình thực sự hiểu được những 
cuộc sống mà mình không phải trải qua hàng ngày. Chỉ như thế 
mới nhìn ra được những cách giải quyết thực tế và căn cơ. Anh 
cũng thường phê phán hiện tượng một số người làm giàu trên 
sự thiệt thòi của người khác rồi vun tiền đóng góp cho từ thiện 
để được danh nghĩa vì người nghèo.

Triết lý kinh doanh của Thức rất dứt khoát: “Không kiếm lời 
từ bất kỳ công việc nào mà nó không tạo ra lợi ích cho nhiều 
người hoặc cậy thế chèn ép người khác”. Anh khuyến khích sự 
sáng tạo để có lợi thế cạnh tranh về công nghệ, sản phẩm và mô 



286

hình kinh doanh, và không cho phép các hoạt động đầu cơ chụp 
giật. Cá nhân anh không bao giờ mua bán đất đai, bất động sản 
hoặc chứng khoán vì anh nói các lĩnh vực này đang là bong 
bóng không tạo ra giá trị thật nên khi mình kiếm được tiền thì 
sẽ có ai đó mất. Anh cũng chỉ có một căn nhà và không đầu tư 
thêm bất kỳ bất động sản nào khác, dù mọi người thường ngạc 
nhiên trước những dự báo chính xác của anh về các cơn sốt nhà 
đất, chứng khoán.

Phiên tòa xử bốn nhân vật đối kháng ngày 20/1/2010

Thức là thế, luôn nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành 
động, cho dù đó không phải là cách luôn có lợi trong một xã 
hội đang có quá nhiều các giá trị bị đảo lộn. Anh luôn kiên trì 
với cách đó và rất phê phán các kiểu sống cơ hội. Thức là người 
nóng tính nên những người thân cận với anh thường thấy anh 
nổi xung trước những hành động theo kiểu sống này. Nhưng 
đó cũng là cách để anh duy trì nhiệt huyết của mình để không 
bị nhiễm những cái xấu tràn lan trong xã hội. Anh thích câu 
danh ngôn của ông Adam: “Hãy biết giận nhưng đừng giận”. 
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Đó cũng vừa là triết lý sống vừa là bản tính của Thức, không 
bao giờ để bụng hay thù hận ngay cả với những người đã làm 
hại mình, nhưng cũng không xem sai trái của họ là điều chấp 
nhận được.

Không nộp thuế

Không mấy người biết mẹ anh Thức đã từng bị ngồi tù. 
Những năm 1978, 1979 Việt Nam không những bị nạn thất 
mùa trên khắp cả nước mà còn phải chịu đựng gánh nặng trả nợ 
cho Trung Quốc. Đó là những năm mà ngay cả vùng đồng bằng 
sông Cửu Long còn gặp phải cảnh thiếu gạo. Vào lúc đó mẹ anh 
Thức làm nông ở Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu), gia đình rất đông 
con mà mùa màng lại thất bát. Nhưng chính sách những năm 
đó phải đóng thuế theo hạn mức cố định mà không xét được 
hay thất mùa. Thu hoạch được chẳng bao nhiêu, nếu đóng lúa 
thuế thì hết sạch lấy gì để cả nhà dùng để độn khoai mà ăn đến 
mùa vụ tới. Nên bác gái quyết định không đóng lúa thuế và xin 
khất qua mùa sau, nhưng không được chấp nhận.

Sau nhiều lần đọc tên trên loa phóng thanh mà bác vẫn 
không đi nộp thuế, du kích xã vào bắt giam bác trong lúc bác 
đang trốn dưới gầm giường. Họ lôi bác đi trước tiếng khóc của 
bầy con còn nhỏ. Rồi bác bị đưa ra tòa xử 6 tháng tù vì tội trốn 
thuế và còn phải đóng thuế phạt. Hơn 20 năm sau Thức có lần 
về quê dự giỗ ông ngoại, anh gặp lại những người đã từng ức 
hiếp gia đình mình, bỏ tù oan sai mẹ mình và còn làm rất nhiều 
điều cường bạo khác. Nhưng anh vẫn bắt tay họ. Họ mời anh 
ghé nhà chơi, thấy có người gặp hoàn cảnh khó khăn anh vẫn 
lấy tiền giúp họ.
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Anh kể tôi nghe câu chuyện này và nói rằng: “Họ cũng chỉ 
là nạn nhân của những sai lầm có hệ thống gây ra giáo điều và 
ngu muội. Ngay cả đến bây giờ mà những người có học cao còn 
không tránh được bị cái hệ thống đó biến thành sai trái và thiếu 
hiểu biết, đừng nói gì đến những người dân quê thiếu học mà 
được nắm quyền hành.”

Rồi anh phân tích rất nhiều những sai trái, vi hiến của các 
thông tư liên bộ giữa Bộ công an, Tòa án nhân dân tối cao và 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc định tội và kết 
án cho một số loại hành vi mà bản chất của chúng không vi 
phạm các điều luật được qui định trong bộ luật hình sự. Những 
thông tư như vậy lại rất phổ biến và ngang nhiên trở thành căn 
cứ pháp lý được dẫn ra trong các bản án và cáo trạng. Bằng một 
cách đơn giản như vậy thì công an, kiểm sát, tòa án dễ dàng 
đứng trên mọi quốc hội hoặc các thiết chế quyền lực khác để 
giải thích luật hình sự tùy tiện theo cách của họ để kết tội oan 
trái cho người dân, bất chấp bản chất của hành vi có phạm tội 
hay không. Thức hiểu biết sâu về lĩnh vực tư pháp này vì lúc đó 
anh đang cùng luật sư Lê Công Định nghiên cứu để viết về cải 
cách pháp luật trong quyển sách Con đường Việt Nam nhằm 
chỉ ra nguồn gốc và đề nghị loại bỏ những cách thức sai trái, 
vi hiến của các hoạt động tư pháp gây ra oan sai phổ biến cho 
người dân, không chỉ trong các vụ án chính trị mà còn trong rất 
nhiều vụ án hình sự.

Hiểu biết sâu rộng

Nhiều người ngạc nhiên về sự hiểu biết sâu rộng của Thức. 
Anh có khả năng tự học rất đặc biệt nhờ luôn quan sát kỹ, phân 
tích sâu và suy luận rộng các hiện tượng để thấu rõ bản chất cốt 
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lõi của chúng. Nhưng gần Thức rất lâu nên tôi hiểu rằng khả 
năng đó trước hết xuất phát từ một tính cách luôn nghĩ đến 
người khác của anh. Nghe, thấy một hiện tượng hoặc sự kiện 
nào đó. Việc đầu tiên anh luôn đánh giá xem tác động của nó 
đối với những đối tượng khác nhau chịu ảnh hưởng như thế 
nào. Từ đó anh mới phân tích sâu xa nguyên nhân của các tác 
động, ảnh hưởng đó và nghĩ ra các giải pháp tối ưu cho vấn 
đề. Đó có thể là những việc không thuộc trách nhiệm thường 
xuyên của mình nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến nó. Còn nếu là 
những vấn đề quốc kế dân sinh thì anh chẳng bao giờ bỏ qua.

Đã 4 sinh nhật anh trải qua trong tù - thời gian để một người 
như anh làm được rất nhiều việc lớn có ích cho đời nếu không 
bị giam cầm tùy tiện. Và cũng trong thời gian đó nền kinh tế đất 
nước tiếp tục trượt dài đúng như anh đã cảnh báo và phê phán. 
Nhưng tôi biết rằng anh không hề hối tiếc. Anh cho rằng những 
gì đã xảy ra với mình và đất nước là điều khó tránh được để dẫn 
đến những thay đổi tốt đẹp. Nên anh chấp nhận những nghịch 
cảnh ấy như một sứ mệnh mà mình nhận lãnh.

Những nỗ lực vận động của gia đình, bạn bè và cộng đồng 
quốc tế đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhóm công 
tác của Liên Hợp Quốc chống giam giữ tùy tiện (WGAD) đã 
phán quyết việc bắt giữ anh và những người bạn mình là vi 
phạm luật pháp quốc tế mà Việt Nam ký kết và sẽ đưa vấn đề 
ra Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nếu Chính phủ Việt 
Nam không đáp ứng việc trả tự do cho anh, anh Lê Công Định 
và anh Nguyễn Tiến Trung. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền 
quốc tế cũng đã tiến hành và chuẩn bị những chiến dịch vận 
động mạnh mẽ cho anh và những tù nhân chính trị khác. Liên 
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minh Châu Âu và chính phủ nhiều nước cũng đã và sẵn sàng 
tiếp tục lên tiếng để tiếp sức cho những tiếng nói của lương tri 
đòi tự do cho anh và nhiều tù nhân lương tâm nữa. Chỉ cần 
thêm những tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng thì sẽ 
dẫn đến tự do cho anh và nhiều người khác. Đó cũng sẽ là sự 
khởi đầu cho những điều tốt đẹp đến với đất nước.

Chúc mừng sinh nhật bạn. Hãy giữ sức khỏe và yên tâm 
rằng con đường bạn đi đang ngày càng có nhiều người bước tới.

Tác giả Lê Thãng Long ra tòa ngày 20/1/2010 cùng với các 
ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Nguyễn Tiến 
Trung. Ông Long ra tù hôm 04/6/2012 và công bố bản kêu gọi 
về phong trào “Con đường Việt Nam. Tác giả nói ông viết bài 
này nhân sinh nhật 29/11 của ông Trần Huỳnh Duy Thức.

(Theo BBC Việt ngữ)



Như ánh sao Khuê

Đêm đã khuya…

Bước ra sân thượng nhìn về khoảng không vô định với 
màn đêm dày đặc, ngút tầm mắt… Ngay trên đầu tôi là những 
Ngôi Sao.

Những Ngôi Sao sáng nhấp nháy, như những cặp mắt chong 
chong, không có được giấc ngủ bình an.

Ánh sao như ánh mắt trong veo, ngơ ngác giữa con đường 
vắng lặng về đêm, để tự hỏi “Việt Nam tôi đâu?” 

Giờ đây
Việt Nam còn hay đã mất?!
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

Giờ này, trong phòng giam nhỏ hẹp, trên nền xi-măng lạnh 
lẽo, có lẽ Thức không biết, và cũng chưa từng bao giờ nghe 
tiếng hát Việt Khang. Tiếng hát tựa những giọt máu rỉ ra từ vết 
thương trong tim!
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Tiếng hát như tiếng lòng thổn thức giữa đêm khuya, chắc đã 
nhiều lần làm dòng lệ thân phụ anh chảy tràn qua khóe mắt với 
nỗi nhớ thương con trai da diết!

Đẹp – bầu trời đêm với Sao và không Trăng – đến nao lòng – 
như đôi mắt của người cha mong ngóng đứa con từ đâu xa lắm, 
mãi chưa thấy về…

Sương đêm như nhiều hơn, chớm lạnh, bước trở vào phòng, 
nhìn qua khung cửa sổ, tôi đi tìm Khuê Tú – biểu tượng của trí 
tuệ mà đong đầy cảm xúc nhân bản – Trần Huỳnh Duy Thức.

* * *

Nhớ lại cách đây hơn 4 năm về trước, một ông bạn hớt hải gọi 
cho tôi và bảo hãy đọc bài: “Việt Nam đồng đang ở đâu và sẽ đi 
về đâu”. Cái thời điểm mà nhiều người vẫn đang chếnh choáng 
lao vào “cơn say chứng khoán”. Kiếm tiền sao dễ quá! Thời điểm 
đó, bài viết của Trần Đông Chấn không kéo nổi những cái đầu 
tham tiền ra khỏi vòng xoáy để “bừng hai con mắt”!

Thật là:

Còn hai con mắt, khóc người một con.
Còn hai con mắt, một con khóc người.
Con mắt còn lại, nhìn cuộc đời tôi.
Nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp.
Con mắt còn lại, nhìn cuộc tình phai.
Tình trong hai tay, một hôm biến mất.
Con mắt còn lại, là con mắt ai.
Con mắt còn lại, nhìn tôi thở dài.

và nếu thay chữ “tình” bằng chữ “tiền”, chắc hẳn dân trong giới 
chứng khoán ngày nay phải ngậm ngùi và cay đắng để công nhận:
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“Tiền trong hai tay, một hôm biến mất”

khi chứng khoán ngày nay rẻ như bèo!

Lúc bấy giờ, dân trong giới tài chính biết rõ, Trần Đông 
Chấn đang “còn hai con mắt” – để nhìn tường tận, để kêu lên, 
không chỉ cho riêng những người nhìn thị trường chứng khoán 
với “một con ngươi” mà khẩn thiết với giới cầm quyền về hiểm 
họa vừa lừng lững vừa hiển hiện!

“Áo não thay…!” – Ông bạn ngày xưa rên lên thế, khi gặp tôi 
cách đây 3 tháng, lúc giá một cổ phiếu rẻ hơn giá một ổ bánh 
mì thịt!

Quả thế, tôi, hôm nay cũng chỉ “thở dài” bằng “con mắt còn 
lại”, tiếc cho ông bạn đã không “giải độc cơn say” kịp lúc, qua 
bài phân tích của Trần Đông Chấn, mà vì lòng tham vô đáy cứ 
lao vào và lao vào như rơi vào “hố đen vũ trụ” không gì cưỡng 
nổi, để ngày nay:

Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay
Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi

Hơn thế, giá như ngày ấy Trần Huỳnh Duy Thức đừng nói gì 
hết, mà hãy lẳng lặng nhào vào kiếm “một mớ thật to” rồi lặng lẽ 
rút lui vào đúng thời điểm, thì ngày nay chắc anh đang ở trong 
một biệt điện nguy nga nào đó với xe Roll Royce, cùng những 
cuộc du hí nước ngoài với vợ hiền, con ngoan thay vì đang nằm 
trong chốn tù ngục!

Tôi tiếc cho anh, cái tiếc của hạng thất phu!

Lúc bấy giờ, cái tên Trần Đông Chấn bỗng chốc làm náo 
động cả không gian mạng và không gian “đời”. Người ta hỏi 
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nhau: “Trần Đông Chấn là ai?”. Không mấy người biết được, 
cho đến ngày anh và bạn hữu bị bắt!

Có lẽ cũng từ dạo đó, Trần Huỳnh Duy Thức đã dứt khoát 
lôi tôi ra khỏi cái sự ích kỷ, anh đã làm tôi phải thao thức quá 
nhiều, cuối cùng, từ đó tôi chọn con đường “Viết”.

Viết để giải tỏa và để sẻ chia. Viết để cảm và để đau với Quê 
Hương, với Dân Tộc.

* * *

Những ngày cuối năm bây giờ sao thật khó để nghĩ về những 
gì êm đềm, lãng mạn, ấm áp khi muốn viết về anh, mặc dù tôi 
biết 29/11 tới đây là ngày anh cất tiếng chào đời.

Trần Huỳnh Duy Thức – tuổi Bính Ngọ – mạng Thiên Hà 
Thủy. Thầy tôi, ngày xưa nói, người có mạng “Thiên Hà Thủy” 
là người giàu tình cảm mà tỉnh táo, ôn hòa nhưng kiên định, 
khôn ngoan lại thâm trầm và đã quyết làm gì thì trách nhiệm 
tới cùng.

Thật ra, tôi không phải là người rành rẽ khi nhìn vào lá số 
Tử Vi của ai đó, tôi thường xét người, xét việc trên thực tế. Thời 
gian lại là điều không thể thiếu cho tôi ước lượng phẩm giá về 
một người.

Ở Trần Huỳnh Duy Thức, anh không toát lên vẻ hiên ngang, 
đĩnh đạc như anh Cù Huy Hà Vũ, anh cũng không bộc lộ tinh 
thần ung dung, tự tại như Ngài Thích Quảng Độ, tuy vậy, ở 
anh, người ta nhận thấy một nỗi canh cánh trong lòng đối với 
đất nước. Tôi biết, Thức chỉ có một mong mỏi: Việt Nam phú 
cường, văn minh và được thế giới nể trọng. Nỗi đau đáu của 
anh giản dị, như anh đã lẳng lặng làm sao mua được chiếc tivi 
màu đầu tiên cho cha mình hơn hai mươi năm về trước.
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Anh không nổi tiếng như LS. Lê Công Định, chưa được 
Tổng thống Mỹ nhắc tên với tư cách là người kiên cường như 
anh Điếu Cày, nhưng bản án 16 năm tù và 5 năm quản chế đã 
làm rất nhiều người choáng váng và đọng lại trong suy tư: Tại 
sao nhà cầm quyền đối với anh khắc nghiệt đến thế?!

Phài chăng chính từ sự báo động bằng tư duy của một 
doanh nhân với tầm nhìn viễn kiến làm cho giới cầm quyền 
rúng động khôn cùng? Họ không tin phía sau những góp ý của 
anh là một tấm lòng trong sáng với Quê Hương, dù trước đó, từ 
tháng 9/2006, Thức đã viết:

“Cởi trói chỉ cần sự dũng cảm nhưng Trao quyền thì phải 
cần cả bi, trí lẫn dũng.

Nếu đảng Cộng sản tiếp tục đổi mới lần thứ hai bằng chủ 
động Trao quyền một cách sâu rộng thì lịch sử sẽ được viết tiếp 
bởi họ. Bằng không thì chắc chắn sẽ xảy ra một sự kiện tương 
tự như giá-lương-tiền cách đây 20 năm để buộc đổi mới một 
cách toàn diện. Nhưng khi đó liệu lịch sử có tiếp tục trao sứ 
mệnh ấy cho đảng Cộng sản nữa hay không? E là không. Hai 
mươi năm trước chính sách giá-lương-tiền ra đời để hy vọng 
giải quyết những bế tắc của xã hội nhưng nó lại tạo ra một sự 
khủng hoảng trầm trọng…”

Có lẽ ĐCSVN ngày nay, vẫn với những bộ óc thủ cựu và xơ 
cứng, đã sợ lời của Thức như “lời nguyền” với những diễn biến 
sau đó và kéo dài cho đến hiện nay, ngày càng nổi rõ chất khủng 
hoảng đến tột độ với chứng khoán tiêu điều, bất động sản tê liệt 
và khối “nợ xấu” khổng lồ vẫn đang bị bưng bít, nếu công khai 
ra có thể sụp đổ chế độ trong vòng 1 tháng???
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Cũng có thể, lúc bấy giờ, người Cộng Sản được tung hô đến 
tận trời xanh bởi những tổ chức tài chính quốc tế tên tuổi, trong 
khi Trần Huỳnh Duy Thức lại nói “điềm gở” làm họ xao xuyến 
như lời “trù ẻo”?

Và cũng bởi thế, nên sự liên hệ chẳng có gì rõ ràng với ông 
Nguyễn Sĩ Bình từ phía Thức và Định, Long đã trở thành cái cớ 
quá đẹp với tội danh như là “tổ chức” để rắp tâm “lật đổ chính 
quyền”, dù cho anh và bạn hữu chỉ có khối óc cùng trang blog, 
nhằm chỉ ra các khiếm khuyết và hẫng hụt của nền kinh tế quái 
dị hôm nay hiện rơ?!

Quá nghiệt ngă cho cái án tù 16 năm và 5 năm quản chế, 
mà không hề có một chứng cớ bạo lực nào cả và cũng bởi Thức 
nhất quyết bản thân mình vô tội!

* * *

Rồi án tù của anh cùng bạn hữu dần nhạt nhòa theo thời 
gian với những sự kiện, những biến cố dồn dập trong xã hội đã 
kéo chúng ta lướt tới, mải miết trên con đường vô định, mênh 
mang…

Rồi quyền sách “Con Đường Việt Nam” không thể hoàn 
thành do bản án khắc nghiệt đã cản trở…

Ngày anh Lê Thăng Long ra tù, dư luận chỉ thoáng chút gợn 
với vài cuộc phỏng vấn từ các báo, đài nước ngoài, cho đến khi 
phong trào “Con Đường Việt Nam” được phát động, đã gây 
một làn sóng tranh cãi, trong lúc nhiều viên đá ném tới tấp vào 
Long…

Bỏ lại tất cả những sân si và phủ chụp, người ta vẫn thấy 
bóng dáng Thức qua từng việc làm nhỏ mà “Con Đường Việt 
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Nam” đang cần mẫn như những chú ong chăm chỉ. Người ta 
vẫn nhận ra Thức với con đường Phan Chu Trinh mở ra: “Khai 
dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Những lá thư, những bài thơ Thức viết trong tù, nhiều người 
bảo thật nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi nào đó…

Thơ của anh dù chưa đạt độ trau chuốt, dù việc chọn từ chưa 
thật điêu luyện, dù cách tượng hình, tượng thanh trong câu chữ 
chưa đến độ tinh túy của một nhà thơ chuyên nghiệp, người 
đọc vẫn nhận rõ chất hồn hậu và khắc khoải; thật khó nghĩ từ 
một doanh nhân làm ra, dù đó là doanh nhân thành đạt từ rất 
sớm, thay vào đó, người ta cảm nhận anh như là “Ngọc Trong 
Đá”, chỉ cần ít thời gian mài dũa, anh có thể phát tiết hết những 
hồn thơ mà anh nuôi nấng.

* * *

Giờ này, nhiều người đang chìm vào giấc ngủ; dù thẳng giấc, 
ngon lành hay trăn trở, bất an, chúng ta vẫn đang cùng vợ, con, 
anh, chị, em, cha, mẹ trong một ngôi nhà bình thường hay sang 
trọng nào đó. Còn Thức, cũng như nhiều tù nhân lương tâm 
khác, đang chèo queo trên nền đất lạnh!

Tôi ngước nhìn lên bầu trời mênh mang và sâu thẳm, ở đó, 
tôi thấy ánh sao Khuê dường như đang lấp lánh trong hành 
triệu vì sao trên kia…

Có lẽ cần lắm những ngọn gió lớn thổi bạt đi từng đám mây 
xám đang che khuất Khuê Tú cùng nhiều vì sao Việt đang lưu 
lạc đâu đó khắp dải Ngân Hà.

Giờ cũng là lúc các vì sao nên hội tụ trên bầu trời Việt Nam, 
cùng nhau tỏa sáng, cho “Tổ khúc giao mùa” được cất lên…
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Gần lắm chăng, một mùa Xuân bình an cho các vì sao về đây 
cùng góp ánh sáng chiếu rọi cho Quê Hương mình rực rỡ hòa 
trong đêm pháo hoa và chúng ta có quyền cùng nâng “Ly Rượu 
Mừng” hát khúc đoàn viên?

Bạn hỡi! Vang lên! 

Lời ước thiêng liêng, chúc non sông hoà bình, hoà bình, 
Ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, Đợi 
anh về trong chén tình đầy vơi.

Nhấc cao ly này! hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Nước 
non thanh bình! Muôn người hạnh phúc chan hoà. Ước mơ 
hạnh phúc nơi nơi

Hương thanh bình đang phơi phới… 

Dù “giấc mơ hoang đường” có thể được gọi tên, tôi vẫn nghĩ 
về hình ảnh Thức và bạn hữu cho tôi được cùng nâng ly, như 
toàn dân tộc Việt Nam, cùng nâng chén rượu đầy để rửa sạch 
lòng thù hận!

Tôi tin, Thức sẽ nhấc cao chén rượu đầy với cả những người 
đã từng kết án anh, bởi anh lấp lánh như “Một Ánh Sao Khuê”.

Nguyễn Ngọc Già
(Theo Dân Luận)



Nhớ Lê Công Định

Năm 2008 tôi tư vấn cho một một đối tác nước ngoài thực 
hiện một dự án tại Hà Nội. Liên quan đến tư vấn luật, tôi giới 
thiệu cho họ một công ty luật ngoài Hà Nội để thuận tiện phối 
hợp. Nhưng đối tác này dứt khoát phải vào tận TP HCM để 
trao việc này cho DCLaw.

Tôi hỏi vì sao thì được trả lời rằng họ được bạn bè ở nước 
ngoài giới thiệu rằng hãng luật này có một trong những luật sư 
giỏi nhất về luật thương mại quốc tế ở Việt Nam. Tôi cười vui 
vì biết công ty luật DCLaw là của bạn mình, luật sư Lê Công 
Định. Sau này tôi được biết đối tác nói trên đã trả cho DCLaw 
hàng trăm ngàn USD phí tư vấn tính theo giờ làm việc (gần 400 
USD/giờ).

Thời điểm đó Định còn nổi tiếng không kém bởi những bài 
viết nặng lòng vì đất nước đăng tải trên các báo trong và ngoài 
nước như Tia Sáng, Tuổi Trẻ, BBC … không những vậy anh 
còn dùng thời giờ quý như vàng của mình để làm luật sư bảo 
vệ cho các vụ án của anh Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), 
luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân. Đến bây 
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giờ mà việc tìm được các luật sư sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho 
những người bị cáo buộc về tội chính trị, xâm phạm an ninh 
quốc gia còn rất khó, đừng nói là vào thời đó. Người ta thường 
sợ dây vào những vụ án này vì sẽ bị ảnh hưởng đến công ăn việc 
làm của mình, hoặc chỉ chấp nhận bào chữa cho những trường 
hợp xin khoan hồng để giảm nhẹ hình phạt. Bảo vệ cho thân 
chủ vì công lý và quyền con người là một rủi ro nên tránh. Hơn 
thế nữa, Định luôn phải bù bằng tiền túi của mình để đi bảo vệ 
cho những vụ án như vậy.

Tôi bị bắt ngày 04/06/2009. Dù biết rằng thế nào người ta 
cũng bắt Định nhưng lòng tôi vẫn thắt lại khi nghe đài tiếng nói 
TP HCM loan báo việc bắt giữ Định kèm theo rất nhiều lời thóa 
mạ. Bản tin này (rạng sáng ngày 15/06/2009) bị ngắt giữa chừng 
và sau đó trại giam không mở đài hàng ngày nữa. Không đài, 
không TV, không báo. Tất cả những thông tin từ bên ngoài mà 
chúng tôi nghe được đều thông qua các nhân viên điều tra theo 
cách mà họ muốn chúng tôi biết. Âm thanh được nghe thường 
xuyên nhất là tiếng chìa khóa lắc cắc và tiếng đóng mở phòng 
giam mà dường như họ cố tình đập rất mạnh để làm cho người 
bị giam bên trong phải khủng hoảng. Bạn thử tưởng tượng, ở 
ngoài đời nếu một lúc không may bạn bị mất điện thoại thôi thì 
đã thấy mình bị “cô lập” như thế nào, thì sẽ hiểu phần nào tình 
trạng bị cách ly hoàn toàn trong tù. Bỗng dưng ta không còn gì 
cả ngoài chính mình và xung quanh toàn những cạm bẫy.

Chúng tôi bị giam riêng hoàn toàn, không hề được biết 
tin tức về nhau cho đến khi gặp nhau ở phiên tòa sơ thẩm 
(20/01/2010). Lần kế tiếp được gặp lại là tại phiên tòa phúc 
thẩm (11/05/2010). Với một chính sách cách ly như vậy tôi đã 
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nghĩ rằng chúng tôi chỉ có thể gặp lại nhau sau khi ra tù. Nhưng 
thật bất ngờ, sáng ngày 07/07/2010 họ đưa cả ba chúng tôi lên 
chung một xe chạy về Xuân Lộc. Trên xe họ luôn tìm cách ngăn 
cản để chúng tôi không thể thoải mái nói chuyện, nên tôi lại 
nghĩ đến trại giam Xuân Lộc mỗi thằng sẽ mỗi nơi. Nhưng còn 
bất ngờ hơn nữa, cả ba chúng tôi lại được đưa đến chung một 
phòng trong khu cách ly, và chỉ có ba anh em. Ngày đầu tiên 
chúng tôi thức gần đến sáng, tranh thủ chia sẻ thông tin và bàn 
bạc với nhau, cứ lo họ có thể sẽ tách chúng tôi ra. Không hề 
ngạc nhiên nhưng chúng tôi vẫn buồn cho nhau vì sự nghiệp 
làm ăn đều mất hết sau 20 năm gầy dựng. Nhưng chẳng ai bi 
quan cả. Đặc biệt là Định.

Luật sư Lê Công Định 
tại phiên tòa ở TP HCM 
hôm 20-01-2010. 

AFP photo.

Mọi người đều biết đến Định như một luật sư nổi tiếng. 
Nhưng ít ai biết rằng anh ấy còn có biệt tài có một không hai 
là sáng tác và kể chuyện tếu lâm. Suốt ngày chúng tôi không 
bao giờ vắng tiếng cười nhờ anh ấy. Cuộc sống trong tù vì thế 
không những chẳng nặng nề mà còn lạc quan vui vẻ, nhẹ như 
lông hồng.
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Thời gian trôi nhanh thật, chúng tôi chia tay nhau đã hơn 
hai năm – ngày 10/08/2010 Định chuyển về Chí Hòa. Khi đi 
anh ấy ôm chặt tôi và anh Thức dặn giữ gìn sức khỏe. Phải nói 
mất cả tuần tôi và anh Thức mới nguôi ngoai nỗi nhớ bạn. Chắc 
chắn bạn ấy cũng thế. Chúng tôi đã có với nhau hơn một tháng 
ở chung phòng trong khu cách ly. Đó có lẽ là khoảng thời gian 
tuyệt vời nhất của cả ba chúng tôi. Nơi đó chúng tôi đã bàn luận 
những vấn đề để bây giờ có Phong trào Con đường Việt Nam. 
Chúng tôi có thời gian để ôn lại cả một quãng đường dài, chia sẻ 
kinh nghiệm cho nhau và tha hồ mà cười ngặt nghẽo suốt ngày.

Còn một tài năng của Định mà có lẽ chỉ có tôi và anh Thức 
mới được chứng kiến. Tài năng ấy mới chỉ được khai lộ từ khi 
anh ấy vào tù. Đó là khả năng làm thơ thật xuất chúng. Chỉ 
trong hơn một năm từ khi bị bắt (ngày 13/06/2009) anh Định 
đã làm hơn 100 bài thơ trong lúc đang bị giam ở B34. Đây là 
thời gian tạm giam để điều tra và xét xử, rất khắc nghiệt. Bị cách 
ly cô lập hoàn toàn, giấy viết bị cấm tiệt, suốt ngày chỉ quanh 
quẩn trong căn phòng khoảng chừng 12 m2. Định phải làm thơ 
trong đầu mà còn nhớ như in hơn cả trăm bài thơ của mình. 
Mà có bài rất dài, đến hơn 200 câu viết lại cả một chiều dài lịch 
sử dân tộc Việt Nam. Tôi và anh Thức nghe anh Định đọc thơ 
mà choáng luôn. Đủ các thể loại. Khí tiết thật tuyệt vời. Chỉ có 
những tâm hồn lớn mới làm nên những vầng thơ như vậy. Anh 
Thức là người hay thơ mà còn phải bái phục Định. Định có khả 
năng xuất khẩu thành thơ.

Vào một buổi chiều cuối tháng 07/2010, chúng tôi đang đi 
bộ vừa tập thể dục vừa bàn chuyện. Về hướng Nam có một 
ngọn núi lớn tên Gia Lào, anh Thức bảo Định: “Ông vịnh Gia 
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Lào đi”. Chỉ vài phút sau anh Định cất tiếng:

Trời mây như vận phủ
Che đỉnh núi Gia Lào
Người nay cam bước thấp
Thế mai bừng vươn cao

Anh Thức tấm tắc khen bài thơ nhưng ánh mắt thoáng buồn 
nói: “Tôi thấu cảm tấm lòng của hai bạn. Vì đất nước các bạn đã 
phải chịu đựng để chúng ta có thể tiếp tục tiến bước. Với những 
người như chúng ta thì không có gì khủng khiếp hơn phải chịu 
đựng như vậy cả. Nhưng hãy nhớ ngày hôm nay, nhớ bài thơ 
này để đến một ngày không xa đất nước này, dân tộc này sẽ bừng 
vươn cao. Hai bạn phải chịu đựng nhiều hơn tôi.”

Với tôi, Lê Công Định là một nhà thơ lớn. Tôi tin một ngày 
không xa nữa nhà thơ ấy sẽ bừng vươn cao cùng với những 
khát vọng của anh ấy cho đất nước.

1 tháng 10 là ngày sinh Định.

Tặng sinh nhật bạn.

Lê Thăng Long
(Theo RFA)





Phụ Lục II

MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH

Ngoài các bài viết của nhóm nghiên cứu Chấn được đăng trên 
các blog Chấn Lạc Hồng và Trần Đông Chấn đã được biên tập lại 
và giới thiệu trong cuốn sách này, các bài viết của luật sư Lê Công 
Định – một thành viên của nhóm nghiên cứu Chấn – còn được 
đăng ở rất nhiều tờ báo, website trong và ngoài nước. Đây là các 
bài viết đã được đánh giá là rất xuất sắc về các vấn đề nóng bỏng, 
thời sự của đất nước. Phong trào Con Đường Việt Nam xin trân 
trọng giới thiệu đến bạn đọc 4 bài viết nổi bật trong số các bài này.





Trả lại hào khí Diên Hồng

“Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch 
sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới.” 

Lịch sử Việt Nam là lịch sử thăng trầm của một ngàn năm 
nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây. Những khoảng 
khắc hòa bình hầu như ngắn ngủi. Sau 1975 niềm vui độc lập 
và thống nhất, với biết bao máu và nước mắt vô tội đổ xuống, 
đã không kéo dài bao lâu. Đất nước triền miên rơi vào khủng 
hoảng, hết khủng hoảng kinh tế, đến khủng hoảng đạo lý và 
bây giờ khủng hoảng niềm tin. Điều đó suy cho cùng có nguyên 
nhân nội tại từ chính sự nhu nhược của mỗi con người chúng ta.

Bốn ngàn năm lịch sử đã kết nối từng cá nhân thành một 
dân tộc, hun đúc nên khát vọng Đại Việt, đưa chúng ta đi hết 
chiến thắng này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập tự chủ và 
thống nhất giang sơn về một mối. Thành tựu ấy có được là do 
sự quật khởi của hào khí Diên Hồng qua các thời đại.

Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự 
nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ nước 
ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn phiền. Bọn 
cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành 
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món mồi riêng tư béo bở.

Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch 
sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền 
vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và 
quan liêu đã lan tràn, bất trị.

Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay 
thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi 
bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa.

Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố 
tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa 
liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy dẫy ung nhọt, 
không còn thuốc chữa.

Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão 
của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá rõ 
ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách.

Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta 
kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu 
chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong … quán nhậu! Chí khí 
kiểu “sĩ phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc 
chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa?

Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một 
này cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. Muôn người xin hãy nắm 
tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát 
vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng 
để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược 
của cả một dân tộc.

(Toàn văn bài viết này đã đăng trên báo Pháp Luật TP. HCM 
ngày 5-3-2006.)



Tại sao không nên sợ “đa nguyên”

Hai chữ “đa nguyên” từ lâu là điều húy kỵ đối với xã hội và hệ 
thống chính trị ở Việt Nam. Liệu đa nguyên thực sự ghê gớm đến 
nỗi mỗi khi nói đến ai cũng phải e dè?

Đã khi nào chúng ta nghiêm túc phân tích thế nào là đa 
nguyên và ảnh hưởng của một hệ thống đa nguyên chưa?

A. Hãy bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế

Trước thời kỳ đổi mới và mở cửa năm 1986, xí nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã là hai chủ thể duy nhất của nền kinh tế 
Việt Nam.

Thời ấy, hai chữ “tư doanh” được đồng nghĩa với điều xấu xa 
tồi tệ, bởi lẽ người ta luôn tin tưởng, một cách thiếu cơ sở, rằng 
khu vực tư doanh chỉ toàn bọn gian thương, bóc lột, và nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ bị “lật đổ” nếu tư nhân được phép sở 
hữu tư liệu sản xuất và hưởng giá trị thặng dư. Nhắc đến kinh 
tế tư nhân chẳng khác gì âm mưu “đảo chính” và “lật đổ” nền 
kinh tế quốc dân!
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Sau Đại hội VI, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vượt qua cái 
bóng của chính mình khi chấp nhận cho tư nhân tham gia vào 
hoạt động kinh tế. Công nhận nền kinh tế nhiều thành phần 
thực chất là thừa nhận đa nguyên kinh tế.

Sự đa nguyên này không những không làm mất đi “độc lập 
chủ quyền” về kinh tế của đất nước, mà còn làm Việt Nam ngày 
càng ít lệ thuộc hơn vào viện trợ từ khối xã hội chủ nghĩa.

Kết quả hẳn nhiên ai cũng thấy: chế độ chính trị của Việt 
Nam vẫn đứng vững trong khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu tan rã.

Trong khuôn khổ luật pháp, các công ty nhà nước cạnh tranh 
lành mạnh và luôn ở thế thượng phong so với các doanh nghiệp 
thuộc khu vực tư trong nước.

Sự đa nguyên kinh tế tiến thêm một bước khi các công ty 
nước ngoài “đổ bộ” vào thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh 
mới này, thế chủ động ở những lĩnh vực quan trọng nhất của 
nền kinh tế quốc gia vẫn do chính các công ty nhà nước nắm 
giữ, tất nhiên cũng trong khuôn khổ do luật pháp ấn định.

Kết quả sau hai mươi năm Đảng Cộng sản Việt Nam thực 
hiện chính sách cải tổ nền kinh tế, mà thực chất là đa nguyên 
kinh tế, là chúng ta có được một nền kinh tế đang chuyển mình 
vươn ra thị trường quốc tế với những doanh nghiệp xuất khẩu 
hàng đầu mà sản phẩm chất lượng cao “made in Vietnam” đã 
làm không ít đối thủ nước ngoài phải e ngại ngay chính sân nhà 
của họ.

Gạo, cà phê, cá basa, tôm, giày da … là những minh chứng 
hùng hồn. Như vậy, đa nguyên không đáng ngại, mà trái lại rất 
cần thiết nếu biết điều tiết thích hợp.
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B. Đa nguyên chính trị đã và đang hiện hữu

Nói đến đa nguyên trong lĩnh vực chính trị ai cũng giật mình 
lo ngại, bởi lẽ từ lâu người ta vẫn luôn tin tưởng, một cách thiếu 
cơ sở, rằng nền chính trị nhiều đảng phái tất yếu dẫn đến sự 
tranh giành quyền lực và làm suy yếu chủ quyền của đất nước.

Đa nguyên, một lần nữa, là điều húy kỵ, là “diễn biến hòa 
bình” đe dọa độc lập chủ quyền dân tộc. Vậy phải chăng ở Việt 
Nam chưa từng có đa nguyên chính trị?

Hãy bình tâm nhìn lại lịch sử. Mặt trận Việt Minh là một tập 
hợp thành công các đảng phái chính trị cho mục tiêu giành độc 
lập dân tộc từ 1941 đến 1945.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính 
phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng là một tập 
hợp thống nhất các chính khách và trí thức yêu nước ngoài 
Đảng Cộng sản ở miền Nam trong cuộc chiến chống lại chính 
quyền Sài Gòn từ 1960 đến 1975.

Cho đến giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, hai đảng Dân 
chủ và Xã hội vẫn sát cánh cùng Đảng Cộng sản trong suốt quá 
trình tranh đấu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. 
Hai đảng này chỉ chấm dứt hoạt động vào năm 1987.

Hiện nay Mặt trận tổ quốc vẫn là diễn đàn hiến định dành 
cho người ngoài Đảng Cộng sản phát biểu chính kiến của mình 
trong việc xây dựng đất nước. Như vậy, đa nguyên chính trị đã 
và đang vẫn hiện hữu ở đất nước chúng ta và Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã thiết lập và điều tiết thành công nền chính trị đa 
nguyên đó.
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Nay chúng ta, hơn 80 triệu đồng bào trong và ngoài nước, 
đang đứng trước một vận hội mới - một thời cơ vàng - ngàn 
năm có một để chấn hưng đất nước.

Sự thành công của đa nguyên kinh tế đang đòi hỏi một mô 
hình khác của đa nguyên chính trị. Liệu Đảng Cộng sản dám 
chấp nhận thách thức của thời đại, vì quyền lợi chung của dân 
tộc, đưa nền chính trị đa nguyên hiện tại dấn thêm một bước?

Làm được điều đó là vượt qua cái bóng của chính mình và 
sẽ để lại tiếng thơm muôn đời. Bản lĩnh và trí tuệ của một đảng 
cầm quyền là nhận thức được bước ngoặc lịch sử này để quyết 
đoán đề ra và thực thi một sách lược thích hợp.

Ngược lại, nếu cứ cố thủ trong những thành trì lý luận lung 
lay sẽ càng chuốc thêm thất bại tất yếu của lịch sử, mà có khi 
phải trả giá bằng máu của biết bao nhiêu người.

C. Mô hình nào cho đa nguyên chính trị?

Đa nguyên là động lực của sự phát triển, điều đó miễn bàn 
cãi. Vậy mô hình nào sẽ phù hợp? Nên nhớ rằng khi tiến hành 
đa nguyên về kinh tế, một bài toán hóc búa đã được đặt ra là liệu 
các thành phần kinh tế tư nhân, nhất là giới đầu tư nước ngoài, 
có thể câu kết nhau lũng đoạn nền kinh tế quốc gia hay không?

Bài toán này sau đó đã có lời giải đáp hữu hiệu: dù thuộc 
thành phần kinh tế nào các doanh nghiệp cũng đều mang tư 
cách pháp nhân Việt Nam, và được thành lập và hoạt động 
trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam.

Các điều kiện để được cấp phép và nghĩa vụ nộp thuế là hai 
trụ cột điều tiết sự tham gia của giới đầu tư tư nhân vào những 
thành phần khác nhau của nền kinh tế. Điều này hoàn toàn có 
thể ứng dụng vào lĩnh vực chính trị.
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Có thể nói mẫu số chung của hơn 80 triệu đồng bào trong và 
ngoài Đảng Cộng sản là: thứ nhất, mọi người Việt Nam đều có 
cùng nguyện vọng chấn hưng Tổ quốc chung của tất cả, không 
phân biệt đảng phái, tín ngưỡng, thành phần và giới tính; thứ 
hai, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn 
minh là mục tiêu tối hậu của mọi chính sách kinh tế, chính trị 
và xã hội trong tương lai.

Từ mẫu số chung đó, vấn đề còn lại sẽ là đảng nào có thể giới 
thiệu được người tài để lèo lái con thuyền đất nước. Sự cạnh 
tranh giữa các đảng phái đương nhiên phải công bằng và trong 
khuôn khổ luật pháp.

Tất nhiên, lịch sử sẽ sòng phẳng với công lao của Đảng Cộng 
sản Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Mô hình chính trị đa 
nguyên tương lai nên bảo đảm rằng người do Đảng Cộng sản 
giới thiệu sẽ chiếm một tỷ lệ chi phối nhất định tại quốc hội và 
các cơ quan công quyền.

Điều này cũng giống như khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, tỷ lệ cổ phần chi phối dành cho cổ đông là nhà nước luôn 
được duy trì. Ngoài ra, việc điều tiết nền chính trị đa nguyên 
phải bảo đảm rằng các “bộ sức mạnh” như bộ quốc phòng, bộ 
công an, bộ tư pháp, các lực lượng vũ trang … vẫn thuộc quyền 
kiểm soát của Đảng Cộng sản do công lao bất hủ của Đảng này 
trong công cuộc tranh đấu cho nền độc lập của dân tộc và do sứ 
mệnh của Đảng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Những bộ ngành liên quan đến kinh tế, thương mại, tài 
chính, giao thông… nên mở rộng cửa để các nhà kỹ trị có tài 
kinh bang tế thế giúp dân giúp nước.
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Mô hình mới của nền chính trị đa nguyên như vậy chắc 
chắn sẽ tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước vào cuộc tranh đua 
thành cường quốc kinh tế trong khu vực, chữa được quốc nạn 
tham nhũng và rửa được quốc nhục nghèo hèn.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục vai trò lịch sử của 
mình một cách tâm phục khẩu phục từ phía nhân dân và bạn bè 
quốc tế. Kẻ đối nghịch sẽ mất đi lý do để chỉ trích.

D. Kết luận: chuyện xứ Campuchia

Thay cho lời kết luận, tôi xin kể một mẩu đối thoại giữa tôi 
và anh bạn đồng nghiệp người Campuchia khi tôi có dịp sang 
Phnom Penh làm việc năm ngoái.

Trong lúc chuyện trò, được biết anh bạn này và một người 
bạn của anh ta đều là thành viên Đảng Nhân dân Cách mạng 
Campuchia của Thủ tướng Hun Sen - cả hai là luật sư gốc 
Campuchia, cùng tốt nghiệp luật khoa tại Mỹ và đang giữ những 
chức vụ quan trọng trong Chính phủ Hoàng gia Cambodge, 
một người hiện là Thứ trưởng Bộ thương mại - tôi tỏ vẻ ngạc 
nhiên vì hai người “Campuchia kiều” tại Mỹ này lẽ ra phải là 
đảng viên Funcipech của Hoàng thái tử Ranaridth.

Người đồng nghiệp của tôi giải thích rằng Đảng Nhân dân 
Cách mạng Campuchia là một đảng được tổ chức tốt và tập 
hợp nhiều nhân tài nên phần lớn trí thức Campuchia đều lựa 
chọn đảng này để tham gia xây dựng đất nước. Lời giải thích 
này khiến tôi cứ suy nghĩ mãi về một lẽ đời đơn giản như vậy…

Ngày 13/4/2006
(Bài viết đãng trên BBC Việt ngữ)



Bốn giải pháp chống tham nhũng

Các vụ tham nhũng gần đây, đặc biệt là PCI, cho thấy hiểm 
họa nghiêm trọng của tham nhũng đối với sự phát triển của đất 
nước vì tham nhũng đã trực tiếp xâm hại hình ảnh và thể diện 
quốc gia, chứ không chỉ đơn thuần làm thất thoát tiền bạc của 
Nhà nước và xã hội. Vì vậy, nếu trước kia đó chỉ là một trong 
các ưu tiên, thì nay phải là vấn đề sống còn hàng đầu, không thể 
không thực hiện bằng mọi quyết tâm của cả hệ thống chính trị 
và toàn xã hội, chứ không phải chỉ là việc riêng của các cơ quan 
hay quan chức Nhà nước. 

Nhiều người lý giải rằng do hệ thống pháp lý còn nhiều 
thiếu sót, thậm chí sơ hở, khiến các thế lực tham nhũng luôn 
thoát khỏi sự trừng phạt thích đáng của luật pháp, vì thế chỉ cần 
kiện toàn và bổ sung các văn bản pháp luật. Thật ra, luật pháp 
sẽ vẫn chỉ là những quy định trên giấy nếu các biện pháp chống 
tham nhũng không được bảo đảm thực thi trên thực tế. Sự hiệu 
quả của việc áp dụng và thực thi luật mới là điều cần quan tâm. 

Người ta cũng nói đến đề nghị kê khai tài sản của cán bộ khi 
nhậm chức, hoặc ý định tăng lương cho bộ máy hành chính và 
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tư pháp để công chức và thẩm phán yên tâm làm việc mà không 
tơ tưởng đến tư lợi. Đề nghị này tốt, nhưng lại thiếu thực tế 
trong hoàn cảnh Việt Nam, vì có quá nhiều cách để bọn tham 
nhũng giấu giếm tài sản, chúng cũng đủ khôn ngoan để không 
bao giờ trực tiếp nhận của hối lộ, và dù lương có cao chăng nữa 
thì món lợi từ tham nhũng vẫn hấp dẫn hơn so với sự thanh 
liêm cần phải gìn giữ. 

Chiều hướng gia tăng các vụ tham nhũng nghiêm trọng 
trong thời gian qua cho thấy nhiều chính sách, biện pháp chống 
tham nhũng hiện tại chỉ mang tính hình thức nhiều hơn thực 
chất. Vì vậy để loại bỏ thực trạng tham nhũng mất lòng dân này, 
cuộc chiến chống-tham-nhũng cần thực thi 4 giải pháp có tính 
đột phá sau:

Thứ nhất, từ bỏ tuyệt đối nền hành chính xây dựng trên quan 
niệm “xin-cho” hay “cấp phép” tồn tại hơn 50 năm nay. Đây là 
gốc rễ của tham nhũng. Cho đến khi nào quyền của người dân 
chỉ có thể được hành xử hoặc các hành vi và giao dịch pháp lý 
chỉ có thể phát sinh hiệu lực khi xin được sự chấp thuận hoặc 
phê duyệt của nhà chức trách dưới hình thức cấp phép, thì khi 
ấy tham nhũng vẫn tiếp tục còn đất sống.

Thứ hai, bảo đảm nâng cao hơn nữa sự độc lập và tính 
chuyên nghiệp của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp nhằm 
tăng cường sự nghiêm minh của luật pháp và tính công minh 
của các bản án trừng phạt bọn tham nhũng. Bộ máy tư pháp 
cần được khởi động ngay lập tức khi phát hiện hành vi tham 
nhũng, thay vì xem xét trách nhiệm hành chính trước như lối 
“xử lý nội bộ” hiện nay.
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Thứ ba, công nhận quyền thách thức của người dân trước 
tòa án về tính hợp hiến của các văn kiện lập quy do cơ quan 
hành pháp ban hành, như Nghị định, Quyết định, Thông tư, 
Chỉ thị, v.v…, ít nhất tạm thời trong khuôn khổ các tòa án hành 
chính hiện nay, nhưng sẽ lý tưởng hơn, trước Tòa bảo hiến. 
Cơ quan công quyền chắc chắn sẽ thận trọng hơn khi ấn định 
những quy tắc hạn chế quyền hiến định của người dân, dù vô 
tình hay cố ý. Chậm trễ thiết lập Tòa bảo hiến sẽ vô hiệu hóa nỗ 
lực chống nạn lạm quyền, nguồn gốc của tham nhũng.

Thứ tư, tôn trọng quyền được cung cấp và tiếp cận thông tin 
trung thực, đầy đủ và độc lập của người dân đối với mọi vấn đề 
xã hội, đặc biệt liên quan đến hoạt động của các cơ quan công 
quyền và công việc của các viên chức Nhà nước, thông qua báo 
chí và truyền thông. Sự công khai và minh bạch trước công luận 
sẽ giúp phá tan thành lũy ẩn nấp của các thế lực tham nhũng. 

Thật ra những giải pháp nêu trên đều đã được nhiều người 
đề xuất và phân tích khi bàn đến cải cách hành chính và tư pháp 
từ nhiều năm nay. Vấn đề là các giải pháp này cần được tổ chức 
thực hiện đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả với sự tham gia 
của toàn xã hội, chứ không phải đây là việc riêng của các cơ 
quan hay quan chức Nhà nước. 

Những tháng còn lại của năm 2009 có thể nói là rất quan 
trọng đối với sự phát triển đất nước, bởi đây là giai đoạn tâm 
điểm của những ảnh hưởng và thách thức thực sự đối với nền 
kinh tế đang hội nhập toàn diện của chúng ta. Đứng vững để 
vượt qua và tiếp tục phát triển sau khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu là bài toán khó của nhiều quốc gia, với Việt Nam lại còn 
khó hơn vì chúng ta chưa kịp có được tiềm lực kinh tế nội tại đủ 
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mạnh, lại thiếu vắng bộ máy kỹ trị chuyên nghiệp giúp chống 
đỡ hữu hiệu các cơn bão táp kinh tế thị trường. Tham nhũng 
đang tạo ra hiểm họa lớn vì làm xói mòn nghiêm trọng nội lực 
vốn yếu kém đó. Chống tham nhũng do vậy cần một cuộc cách 
mạng thật sự.

Ngày 11/03/2009
(Bài viết đăng trên báo Tia sáng)



Xã hội dân sự nhìn từ bản chất

Hai góc độ của Xã hội dân sự

Về hình thức

Các tổ chức “Xã hội dân sự” là bất kỳ cách thức tổ chức hoạt 
động nào để đáp ứng cho các nhu cầu của xã hội mà không 
nhằm mục tiêu tạo ra lợi nhuận và nắm quyền trong các bộ 
máy nhà nước. Như vậy các doanh nghiệp và các đảng chính 
trị tìm kiếm nhiệm kỳ cầm quyền hoặc các ghế đại diện trong 
Quốc hội đều không phải là các tổ chức “Xã hội dân sự”. Nhưng 
các tổ chức hoạt động nhằm gây ảnh hưởng đến các chính sách 
của chính phủ, của quốc hội để đạt được các mục tiêu về kinh 
tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường,...cho một cộng đồng 
nào đó thì vẫn là các tổ chức “Xã hội dân sự” với điều kiện là các 
tổ chức này không được kiếm lời, kiếm ghế trong các bộ máy 
nhà nước từ các hoạt động đó. Các tổ chức này thường được 
biết đến dưới những cái tên như tổ chức phi chính phủ (NGO 
- non government organization) hay phi lợi nhuận (non - profit 
organization).
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Đây là những hình thức có đăng ký của các tổ chức “Xã hội 
dân sự” với mục đích chủ yếu là để được miễn thuế và có qui 
mô hoặc tổ chức lớn hơn. Một tổ chức mà được chứng nhận 
phi lợi nhuận (non-profit status) thì những ai quyên tiền cho 
nó cũng sẽ được khấu trừ thuế. Khi nó giải thể thì tài sản còn lại 
của nó không được phép chia cho những người quản lý nó mà 
phải tặng cho các mục đích từ thiện hoặc chuyển cho những tổ 
chức có non-profit status khác. Công đoàn cũng là một dạng 
của tổ chức “Xã hội dân sự” có đăng ký.

Tuy nhiên XHDS lại phong phú hơn nhiều nhờ vô số các 
hình thức không đăng ký. Điều này tạo ra sức sống mãnh liệt 
của nó, len lỏi vào tất cả mọi ngõ ngách của cuộc sống. Không 
thể kể hết được các hình thức này. Từ những câu lạc bộ dưỡng 
sinh đến hội những người thích xe Vespa cũ, từ những phong 
trào hippy đến phản đối chiến tranh Việt Nam ở Mỹ,... đều là 
những hình thức hoạt động khác nhau của “Xã hội dân sự”.

Về tính chất

Hoạt động của các tổ chức “Xã hội dân sự” chính là việc sử 
dụng các quyền dân sự của công dân để đáp ứng nhu cầu của 
mình và giải quyết xung đột lợi ích với những người khác bằng 
những quan hệ dân sự. Các công dân được tự do sử dụng quyền 
lập hội, biểu tình, bày tỏ ý kiến để vận động, đòi hỏi các đối 
tượng khác đáp ứng nhu cầu của mình và cộng đồng. Nếu các 
đối tượng này vi phạm pháp luật mà xâm hại đến lợi ích của 
mình và cộng đồng thì công dân có thể khởi kiện các đối tượng 
đó ra các tòa dân sự. Chúng ta thường nghe nói ở các nước dân 
chủ, các doanh nghiệp khổng lồ có khi phải bồi thường hàng 
chục triệu đôla cho một cá nhân vì đã không tuân thủ quy định 
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của luật về an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của 
cá nhân đó. Một sự kiện tương tự nếu xảy ra ở một nước thiếu 
dân chủ, đồng nghĩa với nơi đó “Xã hội dân sự” hoạt động yếu 
ớt, thì sự việc có thể sẽ bị hình sự hóa. Người chủ doanh nghiệp 
có thể bị tống giam vào tù nếu cá nhân bị ảnh hưởng đến sức 
khỏe là một người thân thế.

Khi mà quyền con người không được tôn trọng và bảo vệ 
đúng mực thì “Xã hội dân sự” sẽ không có sức sống dù nó vẫn 
tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều nghiên cứu dẫn 
ra một cách thuyết phục rằng mức độ về sức sống của “Xã hội 
dân sự” là thước đo của mức độ dân chủ của một xã hội. Và 
mức độ yếu kém của “Xã hội dân sự” sẽ tỷ lệ nghịch với mức 
độ tham nhũng, cửa quyền và toàn trị. Từ điều này dẫn đến 
cách dùng tính chất của “Xã hội dân sự” để mô tả tính chất tồn 
tại phổ biến của một xã hội. Người ta thường nói xã hội dân sự 
hay xã hội công dân để mô tả cho một trạng thái của một đất 
nước đã phát triển dân chủ, thịnh vượng, văn minh ngược lại 
xã hội cảnh sát (hay hình sự) được dùng để mô tả cho một tình 
trạng kém phát triển, tham nhũng, nghèo nàn và lạc hậu của 
một nước trong một chế độ chuyên chế.

Trong một xã hội mà người dân luôn nghĩ đến nhờ công 
an hoặc tìm kiếm sự can thiệp hành chính của các cơ quan 
nhà nước khi giải quyết các xung đột lợi ích của mình thì đó 
là những biểu hiện đáng lo ngại về sự yếu kém của “Xã hội dân 
sự” và sự hoành hành của xã hội cảnh sát. Không đòi được nợ 
cũng gọi công an, nghe một bài hát, đọc một tác phẩm mình và 
nhiều người không thích thì ngay lập tức kêu gọi các cơ quan 
chức năng vào cuộc. Đây không chỉ là biểu hiện của sự thiếu 
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vắng ý thức công dân để sử dụng quyền con người của mình 
bình đẳng với người khác, mà còn cho thấy sự bất tin vào hiệu 
lực của toà án.

Và khi mà cá nhân tham gia vào việc giải quyết xung đột lợi 
ích lại là những người có quyền lực, thân thế thì chắc chắn một 
điều là phần thắng luôn thuộc về họ đồng thời với sự bóp méo 
làm bất công các quan hệ xã hội. Tệ hơn nữa nó làm thui chột 
mọi sức sáng tạo cho những cái mới ra đời.

“Xã hội dân sự” không thể có sức sống và đóng góp vào sự 
phát triển tốt đẹp của xã hội nếu các quyền con người không 
được bảo vệ bình đẳng cho tất cả mọi người. Muốn như vậy 
thì toà án phải độc lập trong một nhà nước pháp quyền mà 
trách nhiệm bảo vệ cho từng công dân có thể sử dụng đầy đủ 
các quyền con người của mình phải là ưu tiên trên hết của nó. 
Mức độ cấm đoán, xâm phạm các quyền này quyết định mức 
độ chuyên chế của các chế độ. Các chế độ độc tài (dictatorship, 
thường do một người) thường chỉ cấm đoán hoạt động của một 
số tổ chức “Xã hội dân sự” như công đoàn, tôn giáo hoặc hạn 
chế rõ ràng một số các quyền con người như biểu tình, tự do 
báo chí... Nhưng các chế độ toàn trị (totalitarianism, thường do 
một đảng) thì lại tự tổ chức ra tất cả các hình thức giống như 
“Xã hội dân sự” nhưng phải hoạt động theo sự điều khiển của 
chính quyền. Ở các nơi này không thiếu các công đoàn, cơ quan 
thông tấn báo chí nhưng nhất mực đều phải chịu sự chi phối 
hoàn toàn của chính quyền. Các quyền con người cũng không 
được công bố rõ là hạn chế như thế nào, nhưng muốn sử dụng 
các quyền này thì phải thông qua các tổ chức kiểu như trên. Do 
vậy trên thực tế mức độ cấm đoán các quyền tự do còn nghiêm 
trọng hơn nhiều so với trong các chế độ độc tài.
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Cho nên muốn đánh giá một tổ chức có thực là “Xã hội dân 
sự” hay không thì phải xem xét thực chất từ việc thành lập và 
hoạt động của nó độc lập đến mức độ nào đối với chính quyền. 
Tức là phải xem xét vào tính chất chứ không phải hình thức hay 
tên gọi của nó.

Cần chú ý một điều quan trọng là các tổ chức “Xã hội dân 
sự” nói riêng hay một xã hội dân sự (hoặc xã hội công dân) nói 
chung là sự hình thành từ dưới lên, chứ không phải áp đặt từ 
trên xuống. Thông qua việc sử dụng quyền con người để đáp 
ứng các nhu cầu của mình, các công dân sẽ tự hợp lại với nhau 
thành từng nhóm. Đầu tiên là nhỏ. Nhưng nếu thấy cần giải 
quyết các nhu cầu lớn hơn, phức tạp hơn, cho một cộng đồng to 
hơn thì sẽ thúc đẩy họ đến sự cần thiết phải hình thành nên một 
tổ chức có đăng ký để có thể huy động những nguồn lực lớn 
hơn. Có thể nói đây là sự hình thành tự nhiên trong một môi 
trường mà quyền con người được bảo vệ bình đẳng. Những 
quyết định hoặc ảnh hưởng từ nhà nước để hình thành nên các 
tổ chức có mục đích dân sự thì sẽ không thể là tổ chức “Xã hội 
dân sự”.

Cuối cùng thì quyền con người vẫn là cái gốc, nền tảng cho 
cả “Xã hội dân sự”, nhà nước pháp quyền và thị trường tự do. 
Do đó Quyền Con Người mới là mục tiêu tối thượng của phong 
trào Con đường Việt Nam.

* Lê Công Định viết vào tháng 7/2010 tại trại giam Xuân Lộc, 
bài viết này đã được Lê Thăng Long gửi cho báo chí sau khi được 
ra tù.






