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LỜI MỞ ĐẦU  
    

 

 
 
 

 

                 I) ĐÃ THẮNG TRÊN ĐẤT, TRÊN TRỜI 
                                 - QUYẾT THẮNG TRÊN BIỂN 

Trên mạng internet tần suất xuất hiện từ khóa “vietnam” trong 0,5 giây 
là chừng 2 tỷ, “ho chi minh” khoảng 800 triệu, còn “dien bien phu” là 600 
triệu. Dường như cả thế giới đang muốn biết: Trong thế kỷ 20, Việt Nam đã 
hai lần làm nên “Điều Không thể” (hay “Điều Vĩ đại”) là Điện Biên Phủ 
năm 1954 và Điện Biên Phủ trên không năm 1972; Nhưng gần nửa thế kỷ đã 
qua sau các kỳ tích này và hiện Việt Nam vẫn trong im lặng. Chỉ còn ít ngày 
nữa là sang thập niên thứ ba của thế kỷ 21, đến bao giờ Việt Nam mới lại 
làm nên “Điều Vĩ đại” mới, tức một Điện Biên Phủ mới?     

Trước khi Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 nổ ra, nếu so sánh thực lực 
hai bên, sẽ thấy phía Pháp có tổng số 4,5 vạn quân, còn phía Việt Nam chỉ có 
2,5 vạn. Từ năm 1950 đến năm 1954, Liên Xô, Trung Quốc viện trợ cho Việt 
Nam chỉ có trị giá bằng 0,85% viện trợ của Hoa Kỳ cấp cho Pháp. Dĩ nhiên, 
Việt Nam không có xe tăng, máy bay, tầu chiến, vũ khí hiện đại, còn phía 
Pháp thì sở hữu công nghệ chiến tranh vượt trội. 

Người Pháp tính toán kỹ lưỡng và đi đến nhận định Việt Nam chắc 
chắn thất bại. Theo tư duy Duy vật và thuần Khoa học thì điều này không thể 
khác, bởi vì để đánh Điện Biên Phủ ta phải có số quân theo tỷ lệ “Ba công, 
một thủ”. Điều này có nghĩa ta cần 4 Đại đoàn và đã dùng số quân lớn như 
vậy thì không quá một tuần phía Việt Nam buộc phải rút do hết lương thực. 
Họ tính toán đúng và phía Việt Nam cũng biết điều này vì kinh nghiệm trước 
đó cho thấy, để có 1kg gạo tới nơi thì ăn trên đường hết 24 kg. 

Song, “Điều không thể” kỳ diệu đã xảy ra. Các đơn vị của Bộ đội Cụ 
Hồ lần đầu tiên đánh cụm cứ điểm lớn như vậy, song tấn công áp đảo liền 
hai tháng, bắt làm tù binh hơn vạn quân thiện chiến, làm Pháp phải ngồi vào 
đàm phán, công nhận Việt Nam Độc lập. Về “Phép lạ” này, tướng Paul Ély, 
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp thời đó nói: “Một lần nữa, Kỹ thuật 
lại bị thua bởi những con người có Nhân cách và Niềm tin”. 

Tháng 4/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị trực tiếp cho Đại tá Chính 
ủy Quân chủng Phòng không - Không quân Đặng Tính: “Phải đánh cho được 
B52. Nhiệm vụ này giao cho các chú.” Năm 1968, tức là bốn năm trước khi  
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B52 ném bom Hà Nội, Bác lại ra lệnh trực tiếp cho Đại tá Tư lệnh Phùng 
Thế Tài: “Phải suy nghĩ, chuẩn bị vì sớm muộn Mỹ cũng đưa B52 ra Hà Nội, 
rồi có thua mới chịu thua”.    

Tháng 4/1972, 80 máy bay Mỹ giả làm B52 ném bom Hà Nội, Bộ đội 
bảo vệ Hà Nội bắn 30 quả tên lửa đều trượt. Bộ đội Hải Phòng cũng bắn 
hàng trăm quả tên lửa song cũng đều trượt cả. Phía Mỹ biết chắc là ra-đa và 
tên lửa của ta đã bị họ làm tê liệt, còn không quân ta thì họ sẽ chế áp sân bay 
để không thể cất cánh, và nếu cứ cố gắng cất cánh thì sẽ lâm vào thế yếu, dễ 
bị máy bay tiêm kích Mỹ bắn hạ.  

Cách nghĩ, cách làm của Hoa Kỳ cũng tương tự của Pháp khi xưa, đó 
là rất Duy vật và Khoa học, bởi ta có vũ khí gì thì Ai Cập có loại đó và năm 
1967 Israel đã thu hàng loạt vũ khí, khí tài nguyên vẹn của Ai Cập và chuyển 
giao cho Mỹ, tạo thuận lợi cho Mỹ nghiên cứu khắc chế bộ đội Việt Nam.  

Song, những người Việt Nam có Nhân cách, Khí phách và Niềm tin 
lại lần nữa làm nên “Điều không thể” kỳ diệu. Bộ đội Việt Nam cải tiến 
gấp chiến thuật, vũ khí và đã làm đối thủ kinh hoàng. Chỉ 12 ngày đêm tháng 
12/1972, phía Mỹ mất 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay ném bom chiến 
lược B52, 5 máy bay tàng hình F111. Dự kiến không quân ta hạ 1 B52, song 
đã hạ 2 chiếc. Ta bắt 43 phi công, trong đó có 32 phi công lái B52. Số lượng 
máy bay và phi công chiến lược của Mỹ bị thiếu hụt trầm trọng. 

 Phía Hoa Kỳ không còn đủ sức kéo dài trận đánh và đầu năm 1973 Mỹ 
phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận hầu như toàn bộ Dự thảo của 
Việt Nam, tạo tiền đề quyết định để năm 1975 Việt Nam thống nhất. 

Để có các “Điều không thể” như trên, phải làm đồng bộ ba việc:          
1) Kiến tạo được Triết lý và Đường lối sáng suốt; 2) Chọn lựa được Lãnh 
đạo và Cán bộ xứng đáng; 3) Động viên được Thế hệ trẻ và người Dân. 
Thiếu một trong ba yếu tố, nhất là yếu tố đầu tiên, thì dù có làm “Điều có 
thể” cũ cũng không thành. Hiện nay, Chính thể vẫn tập trung cải tiến “Điều 
có thể” cũ, trong khi thiếu cả ba yếu tố trên, cũng như đã đến lúc không thể 
bỏ lỡ “Điều không thể” mới,  tức một Điện Biên Phủ mới ở thế kỷ 21.   

Giờ đây Việt Nam dân gấp 3 lần trước, song lời nói, việc làm của Lãnh 
đạo thì ngày thêm “tế nhị”, đồng chí có vấn đề cả nước biết thì gọi là “X”, kẻ 
gây hấn ai cũng rõ thì gọi là “Lạ”. Học tập cách nói của Lãnh đạo, người dân 
cũng hóm hỉnh, “tế nhị” gọi Nhà nước ta là “Nhà nước Đông Lào”. Hào khí  
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“Chẳng ai… lật đổ chúng ta đâu. Ta 
   không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”* 

                                                                        *Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng 

Phát triển kinh tế không phải để Duy vật và Vô thần, mà 

là để đáp ứng Nhu cầu cơ bản và làm tiền đề phát triển Văn 
hóa, Tinh thần. Quan niệm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn 
đạt dưới hình thức hỏi, đáp: “Kinh tế phải đi trước, nhưng Phát 
triển để làm gì? Vì có Thực mới vực được Đạo”.  

Trước năm 1975, Hà Nội là “Tràng An thanh lịch”, Sài Gòn 

là “Hòn ngọc Viễn Đông”, Kinh tế, Văn hóa cả nước phát triển. 
Giờ đây, khác các thông báo thành tích của ta: Ngày 18/12/2019, 
tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service đưa triển 
vọng tín nhiệm Việt Nam xuống mức tiêu cực.   

Một sự thực nữa là: Từ năm 1976 đến nay, luôn không ít 

người Dân tìm mọi cách rời bỏ quê hương, dù phải chịu nguy 
hiểm, rủi ro. Có vậy vì vào năm 1976, Thể chế Dân chủ, Cộng 
hòa kiểu Việt Nam với đặc trưng Đoàn kết / Hội nhập, tức 
Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo và Hữu thần, bị thay thế bằng 
Thể chế Cộng hòa XHCN kiểu Xô Viết với đặc trưng Mệnh lệnh - 
Xin / Cho, tức Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt và Vô thần.  

Thảm kịch kinh hoàng tháng 10/2019 ở Anh lấy đi sinh 

mạng 39 người Việt làm những ai có lương tri thêm đau lòng và 
hổ thẹn. Đây cũng là lời nhắc nhở nghiêm khắc: Sứ mệnh của 
Chính thể, Giới tinh hoa và Dân tộc là phải đưa Tổ quốc Việt 
Nam sớm trở lại “Vùng đất Đoàn kết / Hội nhập” tức “Vùng 
đất lành” của Gia đình, Dân tộc và Thế giới.  

    

Ảnh từ trên: 1) Phù điêu Bác Hồ 
được người Việt ở Pháp làm năm 1946.   

2) Hoàng thành Thăng Long, nơi  
UNESCO tôn vinh là Di sản Văn hóa Thế 
giới bị gắn biểu tượng Hà Nội đậm tính 
Lệ thuộc Văn hóa (xem tr. 123 và 205).  

 

3) Tháp Nhu cầu Maslow. Hai bậc 
dưới là nhu cầu phần “Con”, ba bậc trên là 
nhu cầu phần “Người”. Con người, Quốc 
gia khác nhau là ở ba bậc trên. Từ 1976 
đến nay, Việt Nam theo Chủ nghĩa Duy 
vật và Vô thần, quá chú trọng Nhu cầu 
cơ bản, nên Nguyên khí Quốc gia khó 
thịnh. Hạ tầng kỹ thuật cần, song lúc này 
vay quá nhiều tỷ đô-la cho đường sắt cao  

                                                                tốc, sân bay lớn lại rất không phù hợp. 
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Điện Biên xưa giờ đây dường như chỉ hồi quang ở các lễ Kỷ niệm, cho nên 
khi đất nước bị xâm phạm chủ quyền, lẽ ra cả nước kề vai, sát cánh, nhất tề 
đứng lên bảo vệ Tổ quốc, thì nay chỉ người phát ngôn Bộ Ngoại giao là được 
phép “lên tiếng phản đối”.  

Đáng buồn như vậy trước hết là do sự trống vắng Trách nhiệm, Nhân 
cách và Khí phách trong không ít Lãnh đạo các cấp, trong một bộ phận 
không nhỏ của Thế hệ trẻ và Xã hội. Một trong các nguyên nhân sự hẫng hụt 
này là trên thế giới đang diễn ra Thời kỳ thay đổi Triết lý, Thể chế, Văn hóa 
nhanh nhất trong lịch sử nhân loại, và chưa bao giờ mỗi Quốc gia phải đối 
diện với nhiều thách thức như bây giờ.  

Thế nhưng dường như không ít Lãnh đạo các cấp vẫn nghĩ giờ đây vẫn 
đang là thế kỷ 20, cho nên vẫn đi họp, vẫn dễ dãi ký các văn bản “Mật” và 
vẫn phát biểu trung thành với các “Chủ nghĩa” cách đây đã trăm năm. Họ ít 
chú ý các làn sóng lớn dồn dập ở trong, ngoài nước và ít hiểu các làn sóng 
này đang thay đổi nhanh chóng cách sống của xã hội và chính họ.  

Nhiều vị Lãnh đạo ít suy ngẫm về vấn đề: Nếu Tiền nhân, Bác Hồ và 
Dân tộc đã làm nên Điện Biên Phủ năm 1954 - Kỳ tích để Việt Nam Độc lập; 
đã làm nên Điện Biên Phủ trên không 1972 - Kỳ tích để Việt Nam Thống 
nhất; thì nhất định Tiền nhân và Dân tộc sẽ làm nên Điện Biên Phủ ở thế 
kỷ 21 - Kỳ tích để Việt Nam Phát triển.  

Thấy rõ, Sứ mệnh và Vinh dự lớn của Lãnh đạo, Thế hệ trẻ và toàn xã 
hội trước mắt là đưa Việt Nam trở nên Vùng đất lành với mỗi Gia đình,  
Dân tộc và Thế giới. Có Niềm tin: Trong thế kỷ 20, Thế giới đã chấn động 
với “Việt Nam - Điện Biên Phủ”; Trong thế kỷ 21, Thế giới sẽ vui mừng với 
“Việt Nam mới - Điện Biên Phủ mới”.  

Niềm tin này vững chắc bởi nếu trong thế kỷ 20, “Việt Nam” có ý 
nghĩa là sức mạnh Dân tộc, “Hồ Chí Minh” có ý nghĩa là Văn hóa và Triết lý 
mới thời đó, thì tích hợp hai yếu tố này đã làm nên “Điều không thể” là hai 
Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Việt Nam giờ đây đang là một “Việt Nam mới” 100 triệu dân với nhiều 
Cơ hội, lại có Văn hóa mới, Hệ thống Triết lý mới, thì chắc chắn một lần 
nữa thế giới lại chứng kiến “Điều không thể”, là một Điện Biên Phủ mới 
gắn với chiến thắng trên đất liền, trên biển, và một Việt Nam lạc hậu vụt 
đứng lên để trở thành một Cường quốc biển, một Quốc gia phát triển. 
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II) ĐÃ DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC NGOẠI XÂM 
     - QUYẾT TÂM TIÊU DIỆT GIẶC DỐT 

 

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng trong suốt hàng ngàn năm 
dựng nước và giữ nước. Thế nhưng, liên tục 44 năm qua, tính từ năm 1975 
đến 2019, đất nước tuy hòa bình, thống nhất, song vẫn chưa “Đàng hoàng 
hơn, To đẹp hơn”. Không những thế, giặc Dốt lộng hành làm Quốc gia suy 
yếu, cơ hồ dẫn đất nước đến vực thẳm của suy sụp, biểu hiện ở 5 nguy cơ lớn 
là: 1) Niềm tin mờ nhạt; 2) Văn hóa xuống cấp; 3) Tài nguyên cạn kiệt;       
4) Môi trường ô nhiễm; 5) Đồng minh thiếu vắng.  

Song, mỗi người dân Việt Nam tận sâu thẳm vẫn vững Niềm tin: Nếu 
Tiền nhân và Dân tộc đã làm nên Điện Biên Phủ năm 1954 - Kỳ tích để Việt 
Nam Độc lập; Đã làm nên Điện Biên Phủ trên không 1972 - Kỳ tích để Việt 
Nam Thống nhất; thì nhất định Tiền nhân và Dân tộc sẽ làm nên Điện 
Biên Phủ thế kỷ 21 - Kỳ tích để Việt Nam phát triển, có từ Ba “Đột phá của 
Đột phá”: 1) Trở về Triết lý và Văn hóa Hồ Chí Minh đích thực; 2) Áp dụng 
Thể chế Hành chính Quốc gia 3 cấp: Quốc gia, Bang; Tỉnh;  3) Thúc đẩy yếu 
tố Nội sinh: “Người Việt Tự do, Sáng tạo”, “Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ”. 

Cảm nhận được điều này, ngày 2/9/2019, Viện N/C - Think Tank 
SENA đã xuất bản cuốn “Điện Biên Phủ mới và Việt Nam mới thế kỷ 21”, 
làm rõ Nhận thức mới, Triết lý mới, các yếu tố đặc trưng một Điện Biên Phủ 
mới, trong đó xác định 9 loại giặc Dốt cần loại bỏ bằng các mũi Đột phá 
phối hợp, để tạo lập Môi trường phát triển mới. 9 loại giặc Dốt đó là: 

 

1) Không hiểu và không coi trọng đúng mức  
    giá trị Văn hóa và Tư tưởng Hồ Chí Minh;               
2) Quá coi trọng Vật chất; Quá coi nhẹ Tinh thần nên                       

      chưa rõ “Kinh tế suy thoái còn lâu mới làm Quốc gia  
      sụp đổ; Song Dân mất Niềm tin thì hết phương cứu vãn”; 
  3) Thiếu Triết lý “Và” (Đoàn kết/Hội nhập) do duy trì Triết lý       
       “Hoặc” (Ta – Địch), dẫn đến Quản trị bằng “Mệnh lệnh”; 
 

  4) Không xác định Hiệu quả và Phát triển là thước đo đánh 
      giá thành tựu, phẩm cách cho Con người và Tổ chức; 
  5) Không xác định và phát huy được sức mạnh 
     của 5 Giới tinh hoa gắn với 5 Tầng lớp xã hội  
     (Tầng lớp Chính thể, Tầng lớp Tri thức, Tầng lớp  
     Kinh tế, Tầng lớp Cộng đồng và Tầng lớp Tôn giáo); 
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    6) Không giải quyết được tình trạng Trung ương 
        thì quá tập quyền; Địa phương thì quá cát cứ; 
    7) Chưa hiểu và chưa tuyên truyền cho cả nước 
        về việc Việt Nam phải là một Quốc gia biển; 
    8) Chưa đánh giá đúng đắn vai trò Đồng minh  
        và Hội nhập trong Bảo vệ, Xây dựng đất nước; 
    9) Giáo dục và Văn hóa Việt Nam chưa xây dựng được 
        Triết lý mới phù hợp với Thời đại “Và” ở thế kỷ 21. 

9 nội dung trên xác định rõ nét Đối tượng tác chiến của Điện Biên Phủ 
mới không chỉ là giặc Dốt chung chung ở dạng Dốt Khoa học hay Dốt Quản 
lý,… để có thể khắc phục đơn giản bằng cách “Học, Học nữa, Học mãi”. Đối 
tượng trước hết của Điện Biên Phủ mới ở thế kỷ 21 là giặc Dốt Triết lý - 
lực lượng đặc biệt hung hãn và xảo quyệt của giặc Dốt.  

Giặc Dốt Triết lý - Dốt của Dốt hết sức nguy hiểm vì nó là anh em 
song sinh với tệ Bảo thủ và Dối trá. Nói thế bởi khi ít khả năng tạo Triết lý 
mới, đương nhiên người ta bám giữ Triết lý cũ. Việc cố giữ Triết lý cũ, Thể 
chế cũ, sinh ra hiện tượng đáng sợ là “Khoảng trống Triết lý”, trong đó Triết 
lý lệch lạc và các thế lực đen tối có nhiều cơ hội bành trướng, còn Triết lý 
tốt đẹp và lực lượng tiến bộ thì dễ bị chèn ép, khó phát triển.    

 Bệnh Dốt Triết lý nguy hiểm với toàn bộ xã hội, song đặc biệt nguy 
hiểm với bộ máy Lãnh đạo, tức não bộ của Hệ thống cầm quyền. Nói thế vì 
giặc Dốt Triết lý có thể gây nhiễu và làm tê liệt hệ điều hành từ Trung ương 
đến Địa phương. Có thể thấy tác hại của giặc Dốt Triết lý ở khắp nơi, kể từ 
việc Quy hoạch các vấn đề lớn của đất nước tới Quy hoạch xây dựng các đô 
thị. Thực tiễn cho thấy, đất nước còn lạc hậu trước hết do giới Lãnh đạo các 
cấp học vấn chưa đáp ứng nhu cầu, song lại không coi trọng Triết lý.   

Thực tiễn cũng cho thấy, Khoa học không thể đến trực tiếp với xã hội 
mà phải đến thông qua Công nghệ. Ví như, Khoa học đến với người Sản xuất 
thông qua Công nghệ Sản xuất. Khoa học đến với các nhà Quản lý thông qua 
Công nghệ Quản lý. Tri thức và Khoa học đến với các nhà Lãnh đạo qua 
Thông qua Công nghệ Chiến lược.  

Mục tiêu chủ yếu của Chiến dịch Điện Biên Phủ mới là trợ giúp các 
nhà Lãnh đạo tạo lập Môi trường phát triển mới, thông qua Công nghệ 
chiến lược, Công nghệ tạo lập Hệ thống Triết lý mới, tạo lập Văn hóa mới.  
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 Bhutan, Đức, Thụy Điển, Hoa Kỳ đều là các “Vùng đất lành” của  
Gia đình, Dân tộc và Thế giới. Điều này cho thấy “Vùng đất lành” không  

lệ thuộc điều kiện Kinh tế, trình độ Công nghệ của mỗi Quốc gia 

Bhutan không dùng GDP mà dùng GNH (Tổng 

Hạnh phúc Quốc dân) làm thước đo phát triển: 1. Bảo 
vệ Môi trường; 2. Bảo tồn Văn hóa; 3. Phát triển 
bền vững, 4. Lãnh đạo tốt. Bhutan thu nhập 1.800 
USD/người, chỉ hơn nửa Việt Nam, song trẻ em được 
học miễn phí và không buộc học giỏi, chỉ cần là 
công dân tốt. Người dân và khách được lo sức khỏe 
miễn phí. Ở Buhtan 30% dân còn nghèo, song ít ai lo 
thiếu thuốc, con thất học. Chỉ 20 năm, tuổi thọ ở đây 
tăng gấp đôi, 100% trẻ em được tới trường.  

Vua Bhutan cho là Lãnh đạo kém tài đức lại có 

quyền tuyệt đối thì Dân thiệt hại. Vì thế năm 2008, nhà 
vua thúc đẩy Dân chủ hóa, tự chuyển quyền cho 
Dân qua Nghị viện. Đây là điều cốt lõi để có Lãnh đạo 
tốt. Bhutan quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Hàn 
Quốc,  Singapore, Việt Nam,… song không đặt quan 
hệ với Trung Quốc vì cho là chính quyền này có 

tính Đại Hán, dù hai nước chung biên giới gần 470 
km. Bhutan, Đức, Thụy Điển và Mỹ có nhiều Triết lý về 
“Vùng đất lành” để Việt Nam từ đó suy ngẫm.   

Tổng thống Mỹ Washington đã đặt nền móng 

để Hoa Kỳ vĩ đại, khi đưa ra Triết lý: “Tín ngưỡng 
và Đạo đức làm Quốc gia Hưng thịnh”. Những điều 
này tác động đến Nguyễn Ái Quốc, khi đất nước đầu 
tiên Người ở 6 năm sau khi rời Việt Nam là Hoa Kỳ và 
tiếng Anh là ngoại ngữ Người thông thạo nhất. Văn 
hóa Hội nhập, sự tôn trọng Tín ngưỡng, Đạo đức thấm 
đẫm trong Người. Người xa lạ với Mô hình Xô Viết 
Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt, Vô thần, vì thế ở Tuyên ngôn 
Độc lập 1945, Người trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập 
của Mỹ, Tuyên ngôn Dân quyền của Pháp. Mới hay, 
học Tiền nhân và học Thế giới, trước hết là học Triết 
lý về Văn hóa (xem tr. 145, 153 và 155).  
 

Ảnh từ trên: 1) Tổng thống Hoa Kỳ George  
Washington (1732-1799);  

2) Trẻ em 2 tuổi ở Đức đã học phân loại rác; 
3) Thụy Điển, Quốc gia – Vùng đất lành; 
4) Vua, Hoàng hậu Bhutan bế con của thần dân; 
5) Bà Michelle Obama, phu nhân cựu Tổng thống  

Barack Obama ở trường THPT Cần Giuộc, tháng 12/2019. 
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Giặc Dốt Triết lý làm ta hoa mắt chỉ thấy Thành tựu chiến lược ở trước 
mắt, mà không thấy muốn thế phải Chuẩn bị Chiến lược với khởi đầu là xây 
dựng Triết lý chiến lược. Vì thế, chuẩn bị Đại hội Đảng 13 chính là Chuẩn bị 
Chiến lược cho Điện Biên Phủ mới dựa trên Tầm nhìn mới, Triết lý mới của 
thế kỷ 21, không dựa trên Ý chí, nhất là Ý chí cá nhân. Trong việc chuẩn bị 
Đại hội Đảng thứ 13, việc nhất thiết phải làm là đổi lại tên Nước, tên 
Đảng trên nền tảng Văn hóa và Triết lý Hồ Chí Minh.   

Chiến dịch Điện Biên Phủ mới, Đột phá cho một Việt Nam mới kéo 
dài từ năm 2021 đến 2045, bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn I kéo dài 9 
năm tính từ năm 2021 đến 2030, có mục tiêu là xây dựng các tiền đề cơ bản 
cho một đất nước lạc hậu trở thành một Quốc gia phát triển. Giai đoạn 2 kéo 
dài 15 năm, tính từ năm 2030 đến 2045, có mục tiêu đưa Việt Nam trở thành 
một Cường quốc  biển, một Quốc gia Hạnh phúc, Hùng cường. 

 Trận quyết chiến Điện Biên Phủ mới khởi đầu từ ba trung tâm của ba 
miền Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ là Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, từ ba địa điểm này sẽ lan tỏa ra cả nước. Các địa điểm này 
tập trung các trường Đại học, các cơ sở sản xuất lớn, cũng như có môi 
trường quan hệ trong, ngoài nước thuận lợi. Ba thành phố này cũng là nơi tập 
trung 5 Giới tinh hoa của 5 Tầng lớp xã hội. Đây chính là Đội tiên phong - 
Mở đường thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ mới ở thế kỷ 21.       

Việt Nam đang hình thành và phát triển nhanh 5 Giới tinh hoa mới, 5 
Tầng lớp xã hội mới. Theo đó, kết nối các Giới tinh hoa và Tầng lớp xã hội 
chính là Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế. Còn Hình thành, Thúc đẩy và 
Kết nối 5 Giới tinh hoa mới chính là tạo lập Nguyên khí Quốc gia mới. Đây 
là tiền đề quyết định thành công, vì thế với Đại hội Đảng lần thứ 13, Chiến 
lược mới và Kết nối tinh hoa mới phải là mục tiêu hàng đầu.   

Điện Biên Phủ mới không đến một cách tự phát như Đổi mới 1986, 
vốn chỉ là buộc phải sửa sai, nhằm đáp ứng nhu cầu “Duy vật” cơ bản, cốt để 
tồn tại. Điện Biên Phủ mới cũng không đến theo cách thức đơn giản như hiện 
nay, tức chỉ dựa trên Triết lý coi “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”.  

Cần xác định: Điện Biên Phủ mới thực chất là kiến tạo tiền đề để tạo 
lập một Quốc gia mới, một Dân tộc mới trên cơ sở xây dựng một Chính thể 
mới, một Văn hóa mới. Để điều này sớm trở thành hiện thực, có ba việc cần 
phải được tiến hành đồng bộ và ngay. Ba việc này là cơ sở, động lực cho các  
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Phục hưng Việt Nam, trước hết phải Phục hưng Thủ đô,  
Phục hưng Hà Nội trước hết  Phục hưng Hoàng thành  

Nếu mỗi Gia đình đều cần một nơi tôn kính, 

ấm cúng để thờ cúng Cha mẹ, Tổ tiên, thì Quốc 
gia cũng cần một không gian trang trọng để 
tưởng nhớ Tiền nhân, để bày tỏ lòng biết ơn Trời 
Đất, để cầu Quốc thái, Dân an và tiến hành các 
nghi lễ Quốc gia (xem tr. 83 và 165).  

Đó là một trong các lý do phục dựng và tạo 

lập Hoàng thành Thăng Long, Hồ Hoàn Kiếm, Di 
tích Cổ Loa, Phù Đổng thành một Không gian linh 
thiêng của Tổ quốc, gắn với Niềm tin cốt lõi và 
Niềm tin lan truyền là “Trăm điều phải có thần linh 
pháp quyền”, “Đoàn kết/Hội nhập tất thành công”. 

Công viên Văn hóa Độc lập và Hội nhập Việt 

Nam là khẳng định của Chính thể và các Tầng lớp 
xã hội về việc tập trung sức mạnh của Dân tộc 
kiến tạo một Văn hóa mới gắn với Thần đạo Việt 
Nam và Văn minhThế giới. Đây cũng là một Thông 
điệp về Hội nhập Dân tộc, Hội nhập Quốc tế cho 
Thế giới và thế hệ mai sau.   

  Trong “21 Triết lý phát triển cho Việt Nam 

thế kỷ 21” ở “Trang web Think Tank Việt Nam”, 
Triết lý thứ 14 viết: “Trong mỗi thời đại, mỗi nước 
đều có các công trình văn hóa cấp quốc gia để 
quy tụ Niềm tin dân tộc. Hoàng thành Thăng 
Long - Hà Nội, Di sản Văn hóa Thế giới  được xem 
là một trong những nơi tiêu biểu cho nền Độc lập 
trước thời Pháp thuộc. Tại đây cần sớm tạo dựng 
nên một Di sản Văn hóa Thế giới mới, tiêu biểu 
cho một Việt Nam mới trong thế kỷ 21”.   

 

Ảnh từ trên: 1) Bản vẽ Đề án Công viên 
Văn hóa Độc lập và Hội nhập Việt Nam do Viện 
Nghiên cứu - Think Tank SENA đề xuất về một Hà 
Nội mới - một Đô thị toàn cầu phát triển dọc hai 
bên sông Hồng gồm Ba cực Văn hóa và một Hành 
lang Công viên Tri thức; 

 2) Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành 
Thăng Long - Hà Nội;  

3) Đền Thượng thuộc khu Di tích Cổ Loa, Hà 
Nội trong mùa Lễ hội;  

4) Khu Di tích Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.  
 

 
;;;;;;;;;;;;; 
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Đột phá khác, vì thế  được gọi là 3 “Đột phá của Đột phá”:    

Đột phá thứ nhất là tạo lập Niềm tin cốt lõi mới và Hệ thống Triết lý 
mới, bắt đầu từ việc trở về Triết lý và Văn hóa Hồ Chí Minh đích thực:  

Kể từ năm 1976, khi theo Chủ nghĩa Duy vật, đặt Niềm tin vào Triết lý  
Vật chất là quyết định, thì từ đó Việt Nam phụ thuộc vào các yếu tố nước 
ngoài về Vật chất và Tinh thần. Hệ lụy rõ nét nhất là coi tư tưởng Hồ Chí 
Minh, niềm tự hào Dân tộc, chỉ là “Áp dụng sáng tạo” các tư tưởng được xây 
dựng trên cơ sở  Duy vật mà thế giới đã xếp vào kho tàng lịch sử.   

Từ đây dẫn đến việc giặc gây hấn thì gọi là “Xích mích trong nhà”, chỉ 
biết giữ chủ quyền bằng “Giữ gìn đại cục”, rồi “Đu dây” với lực lượng tiến 
bộ trên thế giới, “Đu dây” cả với Dân. Việc đích thực “trong nhà” là Hội 
nhập Dân tộc thì lời nói không gắn với việc làm. Các vị trí cao nhất như Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng thì người bị tù, người bị tuyên án tử hình.       

Đã đến lúc phải dành khung hình phạt nặng, kể cả cao nhất, nói 
cách khác là cho vào “Lò đốt” thủ phạm của tình trạng này; Đó là Chính 
thể Mệnh lệnh - Xin/Cho kiểu Liên Xô có cốt lõi là “Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp 
đặt và Vô thần” với nền tảng là “Chủ nghĩa Duy vật”. Từ đây, đặt Niềm tin 
vào Con người và Dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo lập Chính thể mới, Văn 
hóa mới, có cốt lõi là “Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo, Hữu thần” với nền 
tảng là “Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền”. 

Đột phá thứ hai là áp dụng Thể chế Hành chính Quốc gia 3 cấp: Cấp 
Quốc gia, cấp Vùng (Bang) và cấp Tỉnh, Thành phố: 

Hệ thống Hành chính Quốc gia 2 cấp hiện tại, gồm Trung ương và 
Tỉnh - Thành phố, làm cho bộ máy Nhà nước trở nên quan liêu, cách bức, 
cồng kềnh, khó cho tinh giản, do phải quản lý trực tiếp đến 63 tỉnh thành với 
các đặc trưng hết sức khác biệt. Đó là chưa kể, phạm vi quản lý quá rộng nên 
các chính sách khó phù hợp. 

Thể chế “Một Quốc gia - Ba vùng Lãnh thổ” Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam 
Bộ, đáp ứng nhu cầu vừa “Tập trung” hơn, vừa “Phân quyền” hơn”. Trên 
Thế giới, cả 7 nước phát triển như Anh, Canada, Đức, Nhật, Pháp, Ý, Mỹ 
đều có Thể chế Hành chính Quốc gia 3 cấp (Cấp 1: Quốc gia; Cấp 2: Bang, 
Vùng; Cấp 3: Tỉnh, Thành phố). Trong 10 nước phát triển mới là: Ấn Độ, 
Brasil, Malaysia, Indonesia, Philippines, Mexico, Nam Phi, Thái Lan, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, thì 9 nước có Thể chế Hành chính Quốc gia 3 cấp. 
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Ngoài các chức năng phổ quát, Think Tank Việt Nam còn 
có nhiệm vụ cùng Chính thể và Giới tinh hoa tạo Nguồn lực mới 

hình thành từ Kết nối với Tiền nhân và Thần đạo Việt Nam 

Ngày 20/8/2019, tại trụ sở Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA đã diễn ra Lễ kỷ 

niệm 54 năm ngày Truyền thống Đại đội 45 Anh hùng. Nhân dịp này Tòa nhà trụ sở của 
Viện được gắn biển mới có tên “Tòa nhà Think Tank 35 Điện Biên Phủ”. Think Tank là 
nơi thu hút Tinh hoa ở trong, ngoài nước để nghiên cứu, đề xuất Chính sách công, 
đồng thời triển khai các công việc liên quan. Thế giới phát triển, vai trò Think Tank 
càng lớn, cho nên ở các nước tiên tiến, Think Tank được xem là quyền lực thứ năm, 
đứng sau Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp và Truyền thông. 

Mỹ là quốc gia có nhiều Think Tank nhất 

thế giới. Từ năm 1970 đến nay, chính khách nào 
muốn vào Nhà Trắng cũng cần một Think Tank 
Mỹ làm hậu thuẫn. Vì đóng góp cho xã hội tiến 
bộ, nên ở các nước phát triển, Think Tank 
được Nhà nước, Xã hội và Cá nhân hỗ trợ.   

Ở Trung Quốc, Chính thể hiểu độc quyền 

đường lối dễ dẫn sai lầm, nên xác định: Sáng tạo 
đường lối là việc của Đảng, của Tinh hoa và 
của Think Tank Trung Quốc. Số lượng Think 
Tank nước này lớn, song đa phần là minh họa, 
phản biện, chỉ số ít là sáng tạo Chính sách công.   

Ở Việt Nam, việc tạo lập Chính sách công 

vẫn được xem là việc riêng của Chính thể. Dù 
vậy, hơn 20 năm qua, Viện N/C - Think Tank 
SENA vẫn nỗ lực xây dựng Niềm tin mới, Triết 
lý mới, góp phần tạo lập Đường lối mới, Thể chế 
mới, Văn hóa mới (Xem tr. 91 và 261).  

Các nghiên cứu của Viện cho là, để “Sánh 

vai các cường quốc”, Việt Nam trước hết phải 
là “Vùng đất lành” để thu hút Tinh hoa và thế hệ 
trẻ ở trong, ngoài nước và điều này sẽ đến vào 
mùa Xuân năm 2021. Cũng như, ngoài nhiệm vụ 
phổ quát, Think Tank Việt Nam cần cùng Chính 
thể và Giới tinh hoa tạo nguồn lực mới từ Kết 
nối với Tiền nhân và Thần đạo Việt Nam.    

 
 

Ảnh từ trên: 1) Sơ đồ Tứ trấn Thăng Long. Xưa kia, mỗi đời vua dù thịnh trị, vẫn 
đến đây để cầu Quốc thái, Dân an, mà không chỉ cậy Vật chất và Cường quyền;  

2) Đại đức Thích Chánh Tuệ, Anh hùng Quân đội, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 45 
tặng hoa TS. Minh Đường, Viện trưởng Viện N/C SENA, nguyên Trắc thủ Đài Ra đa P35; 

3) Cựu chiến binh Đại đội 45 Anh hùng với Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Cố 
vấn Think Tank SENA Nguyễn Mạnh Can, Hồng Cơ, Lê Xu, Trần Thanh Tùng, trước cổng 
Viện Nghiên cứu  SENA với tấm biển mới “Tòa nhà Think Tank 35 Điện Biên Phủ”. 
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Để làm cơ sở và động lực cho các Đột phá về Thể chế, đã đến lúc phải 
sớm áp dụng Thể chế Hành chính Quốc gia 3 cấp, thay vì tiếp tục áp dụng 
Hệ thống Hành chính Quốc gia 2 cấp nay đã không còn phù hợp.    

Đột phá thứ ba là Thúc đẩy hai yếu tố Nội sinh là “Người Việt Tự do, 
Sáng tạo” và “Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ”:  

Việt Nam đến nay chưa thoát khỏi tình trạng lạc hậu, đó là vì vẫn duy 
trì một Chính thể và một Văn hóa Mệnh lệnh – Xin/Cho. Tình trạng này trầm 
trọng đến mức phổ biến việc người có quyền thì “Ra lệnh” quá quyền hạn,  
“Cho” không đúng đối tượng và “Cho” cả những thứ không phải của mình. 
Tham nhũng là một ví dụ cho nhận định này. Trong khi đó người Dân thì bị 
đẩy vào tình trạng quá quen “Tuân lệnh”, đến nỗi phải “Xin” và quen “Xin” 
cả những thứ vốn là của mình, từ quyền lao động đến quyền sáng tạo.  

Để khắc phục tình trạng này, cần tạo lập “Nguyên khí Quốc gia mới” 
và mạnh mẽ để tiếp thu Tinh hoa Nhân loại. Cần rõ: “Hiền tài mới” chỉ là 
điều kiện cần để có nguyên khí Quốc gia. Vì thế, cần chú trọng hình thành, 
kết nối 5 Giới tinh hoa. Trong khuôn khổ này, cần xác định: Giờ đây, Văn 
hóa và Tư tưởng Hồ Chí Minh là một dạng Thần đạo gắn với Truyền 
thống giữ nước và dựng nước của Dân tộc.   

Người Việt Nam tin, Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với hai 
Điện Biên Phủ ở thế kỷ 20 là con đường Chính - con đường của mùa Xuân, 
trên có ánh mặt trời chiếu rọi; Cũng như tin, Bác và tiền nhân đã trao cho 
Lãnh đạo và thế hệ hôm nay một Việt Nam Độc lập, Thống nhất, đồng thời 
trao Vinh quang và Sứ mệnh thắng giặc Dốt, đưa Việt Nam phát triển.  

 

                                                   * 
                                                 *   * 

Thế kỷ 20, các thế hệ tiền nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Việt 
Nam từ một đất nước bị lệ thuộc, chia cắt, trở thành một Quốc gia Độc lập, 
Thống nhất, có vị thế trên Thế giới.  

Thế kỷ 21, Chính thể, các Giới tinh hoa và người Dân quyết đem tất 
cả Tinh thần và Lực lượng để đưa một Việt Nam từ một đất nước trì trệ, lạc 
hậu trở thành một “Vùng đất lành”, của Gia đình, Dân tộc và Thế giới, tiếp 
theo là trở nên  một Quốc gia Phát triển vào năm 2045. 
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III) ĐÃ CÓ ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT 
 - QUYẾT TÂM PHÁT TRIỂN  

Để có được “Điều không thể” là đưa Việt Nam “Sánh vai với các 
cường quốc năm châu”, có hai việc phải làm trước hết:  

Thứ nhất, phải làm rõ, phát huy Văn hóa, Tư tưởng, Chủ thuyết Hồ 
Chí Minh, trước hết là thôi tuyên truyền Người là “Học trò vĩ đại của Mác - 
Lênin”, vì nói thế không sai, song rất chưa đúng, rất chưa đủ. Bác Hồ là 
bậc Thầy lớn nhờ có nhiều vị Thầy mà Người đã nêu như Khổng Tử, Giêxu, 
Tôn Dật Tiên, chưa nêu như Thánh Găng đi, họa sĩ Picasso. Hai vị Mác, 
Lênin chỉ là một trong đó, chưa kể nhiều lúc còn là người Thầy phản diện.  

Thứ hai, phải xác định đúng Bản chất Thời đại và các vấn đề liên 
quan như: Giai cấp công nhân hay bộ phận xã hội nào là trung tâm Thời 
đại? ...  Phải thôi áp đặt Triết lý “Bản chất Thời đại không thay đổi”, để thực 
sự Đổi mới nhằm thích ứng với một thế giới biến động và thay đổi về bản 
chất, không chỉ về Phương pháp, mà cả về các Giá trị và Mục tiêu.   

Về việc phải thực sự Đổi mới, trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết, phải “Chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới 
mẻ, tốt tươi”. Một mặt, Người nhắc nhở, đây là cuộc đấu tranh khốc liệt, 
nên sử dụng từ “Chiến tranh”. Một mặt, Người nhấn mạnh đây là cuộc chiến 
chống giặc Dốt, tức cuộc chiến “Ta chống Ta”, nên Người gạch bỏ chữ 
“Tranh” và lấy bút đỏ viết chữ “Đấu” lên trên (xem tr. 215).  

Dù vậy hai chữ “Tranh” và “Đấu” một đỏ, một xanh vẫn rõ ràng. Di 
chúc Bác rất ngắn, lại viết gần 5 năm và Người hết sức cẩn thận. Thế nhưng 
văn bản vẫn nguyên chỗ “Sửa”. Vậy là, ngay với những gì bị gạch bỏ, vẫn có 
nội dung “vô ngôn” để cùng với “hữu ngôn”, cấu thành Di chúc. Đây là 
một suy ngẫm khi học Văn hóa, Tư tưởng, Chủ thuyết Hồ Chí Minh.  

Còn một điều nữa có ý nghĩa quan trọng, song ít được đề cập. Đó là 
những lời dặn cuối cùng của Bác ở “Điều mong ước cuối cùng” trong Di 
chúc bất hủ của Người: “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 
thế giới”. Nhiều người đã không để ý đến câu này, không nghĩ rằng đây 
chính là chiếc chìa khóa vàng của cánh cửa thành công.  

Có tình trạng này bởi vẫn có ý kiến mặc định Cách mạng tháng 10 Nga 
là “Cách mạng Thế giới”. Suy nghĩ như vậy dẫn đến bế tắc, bởi đây chỉ là 
cuộc cách mạng có giá trị trong một khoảng không gian, thời gian nhất định, 
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cũng như chỉ tác động tới một bộ phận Nhân loại, không có tính “Thế giới”. 
Còn vô vàn cuộc cách mạng nữa, song đáp ứng yêu cầu “Thế giới” như 
Bác Hồ đã nói thì chỉ có Cách mạng Hoa Kỳ 1776 và Cách mạng Pháp 
1789 với đặc trưng nổi bật là quyền Con người.  

Phải thấy “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” 
chính là phấn đấu vì quyền lợi Con người, quyền lợi Dân tộc. Ví như, phải 
chủ động và tiên phong trong bảo vệ Chủ quyền Việt Nam và tự do hàng hải 
ở Biển Đông, thôi lệ thuộc và dựa dẫm vào nước lớn. Chỉ thực sự Hội nhập 
với Thế giới, Việt Nam mới có Vị thế mới, Quyền lợi mới.  

Ngày 16/5/2019, khai mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước nêu nhiều vấn đề mà ông nói là “Rất lớn, vô cùng khó”, ví như: 
1) Có cần sửa đổi Điều lệ Đảng hay không? 2) Làm rõ các Khái niệm “Đổi 
mới Chính trị”, “Đổi mới Kinh tế” là thế nào? 3) Định hướng, hình dung 
nước ta năm 2030, 2045 như thế nào?... Những điều ông nói làm cho không 
chỉ các Đại biểu, mà mỗi người trong xã hội đều phải suy ngẫm. 

Phải suy ngẫm là bởi: “Rất lớn”, sao bây giờ ta mới thấy? “Vô cùng 
khó”, sao bây giờ ta mới hỏi? Chính thể luôn nói Tổ quốc, Dân tộc trên hết, 
song Điều lệ Đảng lại ghi mục tiêu phấn đấu là vì Chủ nghĩa, vì sao không 
thay đổi? Đã 30 năm Đổi mới, vì sao vẫn chưa rõ về Đổi mới Chính trị, Đổi 
mới Kinh tế? Đến 2030 chỉ còn 10 năm, tức là đã phải có kế hoạch, vì sao 
bây giờ còn chưa định hướng, hình dung được? ... (xem tr. 213)  

Đây là gợi mở quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khi ông nêu 
vấn đề chỉ ở Tầm Tổ chức, rồi lấy đó thúc đẩy mỗi cá nhân, tổ chức nhanh 
chóng tự diễn biến, tự chuyển hóa để có nhận thức ở Tầm Quốc gia. Đã rõ, 
việc thực sự “Rất lớn, vô cùng khó”, phải làm ngay là: Hình dung rõ nét 
bức tranh tổng thể về Thế giới và Việt Nam sau năm 2020, từ đó sáng tạo 
Triết lý mới - Thể chế mới, cũng như Văn hóa mới - Thực tiễn mới.  

Ngày 19/5/2019, Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA đã xuất bản 
cuốn “Về một Việt Nam tươi đẹp sau năm 2020”. Tên sách cho thấy, việc 
này nhằm đáp ứng đòi hỏi của Chính thể và Xã hội ngày càng cấp bách đã 
được người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh. 

 Việc mỗi người biết cách tự thay đổi nhận thức có ý nghĩa lớn, bởi  từ 
năm 1976 đến nay, do ảnh hưởng nặng nề bởi các tư tưởng cực đoan như 
Chủ nghĩa Duy vật, Duy Khoa học và Vô thần dẫn đến quá coi trọng Quyền  
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Kinh tế và Công nghệ hiện đại gắn với Triết lý “Và” tức Đoàn kết/Hội nhập    
    mang đến Hòa bình và Phát triển. Cũng Kinh tế và Công nghệ hiện đại, song gắn   
         với Triết lý “Hoặc” tức Đấu tranh (Ta/Địch) mang đến Hủy diệt và Lạc hậu 

Trong năm 2019, có vị Lãnh đạo phát biểu khẳng định: “Tư duy mới là không 

truyền thống, không tuần tự”. Có vị Lãnh đạo khác lại triết lý: “Học trong thời Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 là: Học để làm những điều chưa có trong sách. Học để làm những việc 
chưa có trong đời. Học và làm những điều chưa ai làm”.  

 “Học và làm những điều 

chưa ai làm” như trên không phải 
mục tiêu của việc “Học” ở Cách 
mạng Xã hội 4.0, với cốt lõi là 
Cách mạng Văn hóa 4.0 và Cách 
mạng Công nghiệp 4.0. “Học” ở 
đây trước hết là để thay Triết lý 
“Hoặc” bằng Triết lý “Và”, nhằm 

Kết nối Vật chất và Tinh thần, Quá khứ, Hiện tại và Tương lai, tạo ra các điều tốt đẹp. 
Cần thấy: Thứ nhất, ta đã “Không truyền thống, không tuần tự” mà “Tiến thẳng”, hệ lụy 
ra sao đã rõ; Thứ hai, sẽ không đến được Tương lai, nếu bỏ qua nhà ga có tên là “Trân 
trọng Quá khứ”; Thứ ba, đa phần dân ta ở trình độ công nghệ, công nghiệp 1.0, 1,5.0, 
nay “Bỏ qua” 2.0, 3.0, để “Đi tắt, đón đầu” 4.0, 5.0 thì quả đã đến “Đỉnh cao duy Ý chí”.  

Bác Hồ nhắc, cần làm điều “Mới mẻ”, song phải “Tốt tươi”; Chống điều “Cũ 

kỹ”, khi đã “Hư hỏng”; Không nên biến “Ý chí” ra “Triết lý” cho xã hội và thế hệ trẻ; Bởi, 
bỏ qua Cách mạng Văn hóa 4.0, chỉ chú trọng Cách mạng Công nghiệp 4.0, cốt níu 
giữ Chính thể Duy vật kiểu Mệnh lệnh - Xin/Cho, thì “Phát triển kinh tế” chỉ là “Mua 
hàng” bằng tiền xã hội, “Phát triển công nghệ” chỉ là “Mua máy” bằng tiền Nhà nước.  

 

 

 

Ảnh trên: Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây, Hà Nội. 
Truyện kể, đời Lý đúc chuông lớn, đánh lên là vàng tụ 
đến. Sợ được “Vàng” song mất “Hòa khí”, vua cho 
thả xuống Hồ Tây. Khi thả sinh tiếng vang lớn. Có con 
trâu bằng vàng thật ở Trung Hoa nghe tiếng tìm về. 
Khi vắng, trâu vàng lên bờ, thấy người là lặn xuống. 
Vì thế Hồ Tây còn tên là vực Kim ngưu (Trâu vàng).  

Nhắc chuyện “Chuông” và “Vàng”, lại nhớ nữ sĩ 
tài danh Hồ Xuân Hương. Ở một buổi vãn cảnh chùa, 
trước trái cảnh người thực Học ít, song kẻ Dốt nát, 
thích Áp đặt, chuộng Vật chất, sính khoe Tài vật, 
nào tiểu đồng, nào đề thơ, lại vô số, nữ sĩ đã làm thơ 
vịnh chuông, lấy vần “Uông” làm đề, có câu:   

Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông  
Nó bảo nhau rằng: “Ấy ái uông”. 
Ảnh dưới: Thế chiến thứ hai với Triết lý “Hoặc” - Ta/Địch kết thúc bằng việc Mỹ 

ném bom nguyên tử tàn phá hai thành phố Nhật Bản, làm hơn 200 ngàn người thiệt 
mạng. Từ đây thế giới đứng trước nguy cơ hủy diệt bởi thứ công nghệ hiện đại này.  
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lực và Vật chất, quá coi nhẹ sức mạnh của Niềm tin, của Con người. Từ đây 
sức mạnh tinh thần và truyền thống của dân tộc bị kìm hãm, khối Đoàn kết 
của Dân tộc bị rạn nứt nghiêm trọng.  

Việc quá coi trọng Quyền lực và Vật chất, quá đề cao Cường quyền 
và Kinh tế làm đất nước suy thoái về mọi phương diện, nhất là Văn hóa và 
Đạo đức. Việc quá Tập trung kinh tế còn dẫn đến phát triển công nghệ, phát 
triển hạ tầng kỹ thuật không đúng trọng tâm, làm lãng phí vật chất và trí tuệ, 
lãng phí nhiệt huyết của thế hệ trẻ, đẩy đất nước ngày thêm lạc hậu.  

Song chính điều này lại biến thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ tiến 
trình Đổi mới và dẫn đến một nhu cầu cấp bách cần một Chính thể mới, 
một Văn hóa mới cho Đất nước và Dân tộc. Nguồn động lực thúc đẩy Đổi 
mới có từ khát vọng đưa Việt Nam trở nên một Quốc gia phát triển, từ ý chí 
không để uổng phí hy sinh của bao thế hệ tiền nhân để có được một Việt 
Nam Độc lập và Thống nhất. Động lực đó không sức mạnh nào ngăn được.  

Vấn đề đặt ra là: Trong bối cảnh này, người lãnh đạo phải làm gì? Câu 
trả lời là: Người lãnh đạo phải xem xét thay đổi Triết lý và Thể chế. Họ 
phải thay đổi chính họ và mọi người về cách “Nghĩ” và “Làm”. Họ cần 
nhìn lại lịch sử và tự trả lời: Điều gì đã xảy ra cho các tổ chức đã thành công 
và giờ đây chúng đâu rồi?  Như vì sao  95% công ty lớn nhất thế giới đã mất 
đi trong 25 năm cuối của thế kỷ 20? Vì sao các công ty nhỏ xuất hiện trong 
25 năm qua ở thế kỷ 20 như Google, Facebook, Amazon, Microsoft,… và 
giờ là các đế chế mạnh nhất của thế kỷ 21?  Họ đã làm điều gì mới? 

Rõ ràng, khi Thế giới đã đổi thay, Lãnh đạo và Quốc gia cũng không 
thể không thay đổi. Và nếu nhà Lãnh đạo và nhà Quản lý nào không thể thay 
đổi tư duy, thì họ cần được thay thế bằng thế hệ trẻ hơn, những người hiểu 
rằng phải thay đổi để thích ứng với một thế giới thay đổi. Vì thế, mỗi người 
cần tự xác định, để giữ vững được vị thế, mình phải Học gì? Làm gì? 

Trong bối cảnh này, với mong muốn góp phần vào sự thay đổi tư duy 
của các nhà Lãnh đạo, Quản lý, cũng như của xã hội, tháng 11/2019, cuốn 
“Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo + Thần đạo 
Việt Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất” được xuất bản 
với quan niệm “Biết người, biết mình chắc chắn Thành công”, với 
“Người” là xu thế phát triển tất yếu trên thế giới; “Mình” là Việt Nam, cũng 
như công cụ để  “Biết người, biết mình” là Hệ thống triết lý mới.   

 
 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       23      

 

 

Chiến tranh là để có Hòa bình. Chống xâm lược và 
bành trướng là để có Độc lập và Đồng minh. Mục tiêu Hòa 

bình và Độc lập là Đoàn kết / Hội nhập & Phát triển 

50 năm trước, mùng 1 Tết Kỷ Dậu 16/2/1969,  

Bác Hồ đến Quân chủng Phòng không - Không quân. 
Chính ủy Quân chủng chúc Tết và biếu Bác chiếc dù  
máy bay không người lái vừa bị hạ và con lợn 270kg 
của Tiểu đoàn tên lửa 85 nuôi dưới bom đạn. Bác hài 
lòng nói: “Biếu lợn thì Bác cảm ơn. Bác đề nghị: Đơn 
vị có lợn bán cho đơn vị ngoài này, lấy tiền sản xuất 
nữa. Các  chú tán thành không? Mà phải mua thực sự 
đấy”. Mới hay: Học Hồ Chí Minh, cần khởi đầu từ 
“Dân” và “Thực sự” (Xem tr. 47, 322 và 323). 

 
 

Ảnh từ trên: 1) Ngày 16/2/1969, Bác Hồ đến 
thăm Quân chủng Phòng không - Không quân; 

 2) Ngày 20/8/2019, Đại đức Thích Chánh Tuệ, 
tức Anh hùng Quân đội Đinh Hữu Thuần, nguyên Đại 
đội trưởng Đại đội 45 
Anh hùng và các bạn 
chiến đấu dâng hương 
lên Ban thờ 52 vua ở 
Trung tâm Thần đạo 
Việt Nam, Hoàng thành 
Thăng Long, Di sản Văn 
hóa Thế giới;   

 

3) Ngày 1/11/2019, 10 Cựu Chiến binh Hoa 
Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam đã tới Tòa nhà 
Think Tank 35 Điện Biên Phủ giao lưu với các CCB 
Việt Nam gồm CCB Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
CCB Quân lực Việt Nam Cộng hòa, CCB Đại đội 45 
Anh hùng, cùng các cán bộ Viện Nghiên cứu - Think 
Tank SENA. Tại đây, Đại tá phi công James Williams, 
phi công lái máy bay tiêm kích F4 bị hạ năm 1972 ở 
Hà Nội và bị giam một năm ở nhà tù Hỏa Lò, đã tặng 
TS. Minh Đường, chiến sĩ cũ Đại đội 45 Anh hùng Kỷ 
niệm chương Không lực Hoa Kỳ và hẹn cùng đi 
thăm nhà tù Hỏa Lò và Nhà máy ô tô Ford; 

4) Tối 5/3/2018, Ban nhạc tàu sân bay Carl 
Vinson đến thăm Đà Nẵng có buổi biểu diễn. Bài “Nối 
vòng tay lớn” tiếng Việt được vỗ tay không dứt;  

5) Tối 8/11/2019, trên đường tiễn các CCB Mỹ về nước, khi TS. Minh Đường trong 
mầu áo Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tặng Đại tá James Williams và các CCB Mỹ cuốn 
“Việt Nam nhất định phát triển…” đầu tiên vừa được xuất bản, tất cả đã rất vui khi thấy 
buổi Giao lưu ngày 1/11/2019 được tái hiện ở tr. 23.   
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Cuốn sách là sự bổ sung, hoàn thiện và nâng cấp các kết quả nghiên 
cứu của Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA công bố năm 2019: 1) Thế 
giới đã chuyển Triết lý từ “Hoặc” sang “Và”; 2) Về một Việt Nam tươi đẹp 
sau năm 2020; 3) Điện Biên Phủ mới và Việt Nam mới thế kỷ 21. Cuốn sách 
gồm ba phần chính: “Biết người”, “Biết mình”, “Thành công”. Phần “Biết 
người” có tên trùng với cuốn “Thế giới đã chuyển Triết lý từ “Hoặc” sang 
“Và””; Phần “Biết mình” có tên trùng với cuốn “Về một Việt Nam tươi đẹp 
sau năm 2020”; Phần “Thành công” có tên trùng với cuốn “Điện Biên Phủ 
mới và Việt Nam mới trong thế kỷ 21”. 

“Biết mình” ở đây được hiểu không chỉ biết mình “Đã là ai” hay “Đang 
là ai”, mà quan trọng là biết mình cần phấn đấu để “Sẽ là ai”, nhằm thích 
ứng với một Thế giới đầy biến động và khó lường. Phần “Biết mình” và 
“Biết người” đều được biên soạn theo góc độ Văn hóa, Tư tưởng và Chủ 
thuyết Hồ Chí Minh, xem “Biết mình”, “Biết người” là hai mặt của một vấn 
đề vì cả hai đều là khởi đầu cho tiến trình Hội nhập - Thành công, trong đó 
trước hết là Hội nhập về Văn hóa và Hội nhập về Triết lý.  

 Thực tế Việt Nam từ năm 1976 đến nay cho thấy, do nhiều nguyên 
nhân chủ quan và khách quan, Việt Nam đã không kế thừa và phát huy được 
những thành tựu vĩ đại, nhất là về mặt Tư tưởng, Văn hóa của Thời đại Hồ 
Chí Minh, cũng như các Cơ hội lớn mà Thế giới đã mang lại.  

Với mong muốn tham gia tích cực vào Sự nghiệp “Xây dựng một nước 
Việt Nam Hòa bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ và Giầu mạnh, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới”, cuốn sách nêu lên các tiền 
đề để xây dựng một Hệ thống Triết lý mới, một Văn hóa mới, nhằm “Tin cậy 
lẫn nhau; Phối hợp hành động”, như lời người thanh niên Việt Nam Nguyễn 
Ái Quốc đã nói từ những ngày đầu tìm đường cứu nước. 

 Cần phải nhấn mạnh: 

“Ngay khi Con người và Quốc gia được Thức tỉnh về một “Việt Nam 
nhất định phát triển” để đưa đất nước trở thành một “Vùng đất lành”, thì 
Thế giới và Nhân loại đã coi Việt Nam như một Quốc gia phát triển; Từ 
đó, mỗi người Dân Việt Nam có Niềm tin lan truyền và được hưởng Độc lập, 
Tự do, Hạnh phúc; Từ đó, Việt Nam sánh vai với các Cường quốc và “Góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới; Cũng từ đó, Lãnh đạo 
đất nước ghi tên một Thời đại mới của Việt Nam vào sử xanh”./. 
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                                                                                   TS. Minh Đường Phần 1 
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PHÁT TRIỂN LÀ TIẾN TRÌNH KHÔNG NGỪNG 
TẠO LẬP VÀ ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU XÃ HỘI 

 
 

 
 

I) ĐẶC TRƯNG THẾ KỶ 20 LÀ TRIẾT LÝ “HOẶC”, 
ĐẶC TRƯNG THẾ KỶ 21 LÀ TRIẾT LÝ “VÀ”             

Lịch sử của nhân loại trước hết là Lịch sử tiến hóa Triết lý. Trước 
thế kỷ 19, đó là sự song hành Triết lý. Ví như ở Trung Quốc các Triết lý của 
Nho giáo, tiêu biểu là Khổng Tử, tồn tại và phát triển cùng với các Triết lý 
của Đạo Lão, tiêu biểu là Lão Tử, cũng như cùng với các Triết lý của Pháp 
gia, tiêu biểu là Hàn Phi Tử.  

Ở phương Tây tồn tại song song các Triết lý của nhiều Triết gia, ví 
như Hêraclít (544 - 483 tr. CN), Platôn (khoảng 427 - 347 tr.CN), hay Xôcrát 
(469 - 399 tr.CN), người được Mác coi là biểu tượng của Triết học. Xôcrát 
quan niệm, con người là trung tâm, với ông sự giàu có và quyền lực đều 
không mang lại sự tốt đẹp, cũng như mỗi điều thiện là tri thức, mỗi điều ác 
đó là biểu trưng cho sự dốt nát.    

Đến thế kỷ 19 và 20, các cuộc Cách mạng công nghiệp bùng nổ, kéo 
theo sự thắng thế của Chủ nghĩa Duy khoa học, Chủ nghĩa Duy vật. Từ đây, 
dẫn đến sự nổi trội của Triết lý “Hoặc”, tức là hoặc thế này, hoặc thế kia, 
trong đó con người chỉ được chọn một, ví như hoặc chọn Chủ nghĩa Xã hội, 
hoặc chọn Chủ nghĩa tư bản; hoặc là Ta, hoặc các “Thế lực thù địch”; hay là 
hoặc “Ra lệnh”, hoặc “Tuân lệnh”. 

Anhxtanh (1879 - 1955), cha đẻ Thuyết tương đối, người được coi là 
biểu tượng cho sự minh triết của trí năng nhân loại vào ở thế kỷ 20 khi ông 
viết những dòng bất hủ: “Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng chỉ là 
các dạng khác nhau của một cái Thống nhất”.  

Tuy nhiên, ông còn có một dự đoán thiên tài nữa không kém phần 
minh triết là ở thế kỷ 21 sẽ xuất hiện một thời kỳ mới, với đặc điểm là sẽ 
xuất hiện trên phạm vi toàn thế giới một văn hóa mới được ông gọi là “Tôn 
giáo của tương lai”.   

Theo Anhxtanh, trong thế kỷ 21, thế giới đã bị các thế lực đen tối làm 
suy thoái, sẽ được phục hồi nhờ một dạng vật chất vô cùng mạnh mẽ, còn 
mạnh hơn cả năng lượng hạt nhân, đó là tình yêu thương, và chính năng 
lượng này sẽ làm Thế giới tốt đẹp hơn. Ông viết những dự đoán mà đa số 
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người đọc khó mà không suy ngẫm: “Thay vì E=mc2, chúng ta chấp nhận 
rằng, năng lượng phục hồi thế giới có thể thu được qua chỉ số tình yêu nhân 
với bình phương tốc độ ánh sáng”. 

Điều Anhxtanh thiên tài dự đoán đã từng bước thành sự thực. Thế kỷ 
21 đã bắt đầu với việc dịch chuyển từ Triết lý “Hoặc” sang Triết lý “Và”, 
tức vừa thế này, vừa thế khác. Triết lý của Đức Phật “Ta được tạo nên từ cái 
Không phải là ta”, đã thể hiện dưới vô vàn hình thức, từ “Thế giới phẳng”, 
“Toàn cầu hoá”, đến “Chúng ta là một”,… Ở Việt Nam, Chính thể quen 
dùng “Hội nhập”, Cộng đồng thích dùng “Mở”, “Cùng nghĩ, Cùng làm”.  

Kế thừa và phát huy các Triết lý đã có, con đường Lớn của Nhân 
loại ở thế kỷ 21 đã vạch sẵn gắn với Triết lý “Và”. Đây là con đường 
“Sáng”, “Mở” và “Vững chắc”. “Sáng” bởi đây là con đường của Bình 
đẳng, Hội nhập, Sáng tạo. “Mở” là bởi con đường sẽ càng tự mở rộng khi 
càng nhiều Người, nhiều Dân tộc, nhiều Quốc gia cùng tham gia tiến trình 
Hội nhập. “Vững chắc” bởi con đường có nền tảng vững như núi nhờ “Trăm 
điều phải có thần linh pháp quyền”.  

Trong thế kỷ 20, thế kỷ của Triết lý “Hoặc” tức Triết lý nhất nguyên 
là phổ quát; Tuy nhiên, Văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng cho Triết 
lý “Và”, tức Triết lý đa nguyên, biểu hiện ở: Dân tộc “Và” Thế giới, Độc lập 
“Và” Đồng minh”, đã chiến thắng các cường quốc to theo triết lý “Hoặc”; 
Kết quả là, Việt Nam vừa giành được Độc lập, Thống nhất, vừa là ngọn cờ 
đầu cho phong trào giành Độc lập của các nước thuộc địa.  

Bước sang thế kỷ 21 – Thế kỷ của Triết lý “Và”, Việt Nam không 
những không kế thừa và phát huy được Triết lý “Và” của tiền nhân, mà lại 
quay về Triết lý “Hoặc” ở buổi sơ khai, cho nên nguyên khí quốc gia ngày 
một suy, đất nước ngày một yếu. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, 
là yếu tố đầu tiên cần khắc phục để có thể trở lại với thế giới tiến bộ. 

 Muốn có chữ “Và” này, Việt Nam phải tự diễn biến, tự chuyển hóa 
mạnh mẽ để có động lực mới với ba thành tố là: 1) Triết lý mới - Mô hình 
mới; 2) Lãnh đạo mới -  Tinh hoa mới; 3) Văn hóa mới - Con người mới.  

Chỉ có như thế, Việt Nam mới làm được điều mà đất nước này phải 
làm, đó là vừa đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, vừa là tấm 
gương và đóng góp cho các quốc gia khác thoát khỏi Triết lý “Hoặc”, để 
họ sớm được cùng tiến bộ với Thế giới.    
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  Triết lý “Công nhân là giai cấp lãnh đạo”, “Kinh tế Nhà nước 
   là chủ đạo”, “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân”, đã từ lâu không còn    

   phù hợp với Quy luật phát triển và Thực tiễn của thế kỷ 21 

Thế kỷ 20, Cách mạng Công nghiệp lần thứ 

nhất và thứ hai xuất hiện và làm thay đổi hình thức 
và cấu trúc Lao động. Từ đây, nảy sinh hình thái 
Kinh tế mới là Kinh tế Công nghiệp. Kinh tế Công 
nghiệp tạo ra Lao động Công nhân, thay cho Lao 
động Nông nghiệp, tức Nông dân, làm giảm số lượng 
Nông dân xuống còn chừng 10%.   

Thế kỷ 21, tình hình diễn ra tương tự, khi xuất 

hiện Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba, thứ tư. Từ 
đây sinh ra Kinh tế Tri thức. Nền kinh tế này tạo ra 
Lao động Tri thức. Vì thế, trên thế giới tỷ lệ Lao 
động Công nhân giảm xuống còn ít hơn 10%.  

Thấy rõ Tầm nhìn xa, rộng của Bác khi Người lấy cảm hứng không từ Chủ 

nghĩa Cộng sản mà từ lòng Yêu nước, yêu Tiến bộ, cũng như chọn tên Nước là 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tên Đảng là Đảng Lao động.  Văn hóa, Tư tưởng này 
phải được nhận thức và phát huy trong tiến trình Đổi mới. 

Giáo sư nổi tiếng Peter Drucker viết: “Đổi mới trước 

hết là cuộc Cách mạng về các Quan điểm”. Nói cách khác, 
phải hiểu Đổi mới là sáng tạo Triết lý mới, Đường lối mới, 
chứ không chỉ cải tiến cái cũ. Sẽ khó hiểu và khó khả thi một 
khi Lãnh đạo đất nước đặt nhiệm vụ cho Quốc gia kiểu như: 
Đến mục tiêu mới nhưng… phải đi bằng Đường lối cũ. 
Làm ra sản phẩm mới nhưng… phải giữ Quy trình sản 
xuất cũ. Đổi mới Đảng, nhưng… phải giữ Cương lĩnh cũ.  

 
 

 

Ảnh trên: Sơ đồ 4 nền Kinh tế của Colin Grant. Theo đó thế giới có 4 Xu thế tất 
yếu. Một: Tỷ lệ Kinh tế Nông nghiệp suy giảm; Hai: Tỷ lệ Kinh tế Công nghiệp thu 
hẹp. Ba: Tỷ lệ Kinh tế Dịch vụ tăng. Bốn: Kinh tế Liên kết Số, có từ cuộc Cách 
mạng Công nghệ lần thứ 3 và thứ 4 phát triển mạnh. Đây là nguyên do làm cho Lao 
động Công nhân ngày càng thu hẹp. 

Ảnh giữa: Giáo sư Peter Drucker (1909/2005). 
Ông được xem là “Người sáng lập Quản lý Hiện đại”, 
“Nhà Chiến lược của thế kỷ 21”, v.v... Dòng tiếng 
Anh là câu Giáo sư hay nói. Tạm dịch: Kém Văn 
hóa, yếu Chiến lược và ngược lại. Nói về xây dựng 
đất nước, Cụ Hồ cũng có tư duy  tương đồng khi đặt 
“Đàng hoàng hơn” trước, “To đẹp hơn” sau. 

 

Ảnh dưới: Nữ công nhân Việt Nam thế kỷ 21. Giờ đây, với sự xuất hiện của Cách 
mạng Công nghiệp 4.0, trên thế giới hiếm còn Quốc gia nào lại xem công nhân là 
“Giai cấp Lãnh đạo” hay “Đội Tiên phong” của Dân tộc.   
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II) DÂN TỘC NÀO ÍT LO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ 
HỘI, THÌ CŨNG ÍT CÓ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC 

  

 Sau 44 năm có hòa bình, thống nhất, kể từ năm 1975, Việt Nam vẫn 
thuộc nhóm nước đang phát triển. Nguyên nhân cơ bản là vào năm 1976, 
Việt Nam đã rời bỏ Chính thể Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kiến tạo, tiêu biểu cho Triết lý “Và” tức Triết lý xem Đoàn kết/Hội 
nhập là tiền đề của thành công, để theo Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho 
kiểu Xô Viết, theo sáng kiến của Tổng Bí thư Lê Duẩn, tiêu biểu cho Triết 
lý “Hoặc”, tức Triết lý xem Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội.  

Khi Triết lý “Hoặc” lên ngôi, thì Việt Nam đi xuống, trong nước thì 
kinh tế suy thoái, ngoài nước thì bị cô lập, gần hai triệu người dân nước Việt 
Nam phải bỏ nước để tìm đường sống ở nước ngoài. Trước tình thế bị đói 
nghèo, những người nông dân được những người lãnh đạo tiến bộ hỗ trợ đã 
“phá rào”, tự “cởi trói” cho mình khỏi ràng buộc của Chính thể Mệnh lệnh - 
Xin/Cho, mở ra nền Kinh tế nhiều thành phần, trong đó có Kinh tế tư nhân, 
cũng như xác định tư tưởng Hồ Chí Minh làm “Kim chỉ nam”.  

Mô hình XHCN kiểu Xô Viết kết thúc năm 1991 bởi làn sóng Đổi mới 
của nhân dân Liên Xô do Tổng Bí thư cuối cùng Đảng Cộng sản Liên Xô 
khởi xướng và dẫn đầu, với lý do được ông nhấn mạnh: “Xã hội chúng ta, 
nhân dân chúng ta, những người có học vấn nhất, những người có trí thức 
nhất, đã bác bỏ Mô hình Xô Viết trên bình diện Văn hóa, vì nó không tôn 
trọng Con người, nó đàn áp Con người cả về Tinh thần lẫn Chính trị”.  

Đây là một cơ hội vô cùng lớn để Việt Nam có thể thoát ra khỏi việc lệ 
thuộc vào hệ tư tưởng của chế độ Liên Xô cũ và Hội nhập cùng Thế giới tiến 
bộ. Đáng tiếc là Việt Nam đã bỏ lỡ, không những thế lại càng lún sâu vào vết 
xe đổ. Việc bỏ lỡ cơ hội này bắt đầu từ việc Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 
sang Trung Quốc để tìm mọi cách giữ lại Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho 
kiểu Xô Viết mà trước đó Tổng Bí thư Lê Duẩn đã thiết lập. 

Lệ thuộc Triết lý “Hoặc”, làm Tầm nhìn hạn chế, từ đây dẫn đến việc 
Tổng Bí thư Lê Duẩn thì sao chép mô hình một Chính thể sắp sụp đổ (Năm 
1976 khi ông thiết lập Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho  kiểu Xô Viết thì 15 
năm sau, Liên Xô và phe XHCN sụp đổ), còn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 
và các vị kế tiếp thì vẫn luyến tiếc mô hình một Chính thể đã sụp đổ. Việc 
làm này gây ra các hệ lụy ngày càng lớn cho hiện tại và tương lai. 
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Tháp Nhu cầu xã hội Maslow nêu lên thứ tự 5 chặng đường trên con  
đường đưa Xã hội và Quốc gia đến Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc. Từ đây suy ra  

   Tháp Nhu cầu Lãnh đạo và Tinh hoa, cũng như cơ sở bầu chọn Lãnh đạo  

Việc chọn Lãnh đạo theo tiêu chí “Trung thành” chỉ phù hợp với một hoàn 

cảnh cụ thể, cho dù đó là trung thành với cá nhân hay trung thành với một tư tưởng, một 
Chủ nghĩa. Bởi vì, nhìn rộng ra, làm thế chính Lãnh đạo sẽ bị mất Tự do. Một khi đến 
Lãnh đạo còn mất Tự do, nhất là tự do Sáng tạo thì làm sao giúp người khác có Tự do, 
trong khi sứ mệnh Lãnh đạo và Tinh hoa là dẫn dắt xã hội đến Tự do - Hạnh phúc.  

Nếu thuật Tử vi không dùng cho nhà tu, thì “Tháp nhu cầu 

xã hội” Maslow cũng không đúng với Lãnh đạo và Tinh hoa, vì 
Lãnh đạo, Giới Tinh hoa so với người bình thường có nhiều khác 
biệt. Vì thế, “Tháp nhu cầu của Lãnh đạo và Tinh hoa” khác với 
“Tháp nhu cầu xã hội”, do Nhu cầu cơ bản của Lãnh đạo và Tinh 
hoa là Cống hiến và Sáng tạo để đáp ứng 5 Thang bậc Nhu 
cầu xã hội thông qua kết nối Con người với Con người, Con 
người với Thiên nhiên và Vũ trụ. Họ đặt nhu cầu này hài hòa 
hoặc sau các nhu cầu ăn, ở, hạnh phúc lứa đôi, gia đình,…  

“Tháp nhu cầu Lãnh đạo và Tinh hoa” nhắc, cần rõ Bản chất chặng đường rồi 

mới chọn Dẫn đường - Lãnh đạo, ví như đi đường biển, thì không thể chọn người thạo 
đường núi dẫn đường.  Lãnh đạo có tố chất riêng, không thể “Luân chuyển”, “Rèn luyện” 
là thành Lãnh đạo. Càng khó từ “Giai cấp” hay “Nhóm” để chọn Lãnh đạo. Làm thế sẽ 
giống từ “Bó đũa” chọn “Cột cờ”, may lắm cũng chỉ ra “Đũa lớn”; cho nên chọn Lãnh đạo 
phải từ Nhu cầu xã hội và Tinh hoa chứ không từ  “Ý chí”, “Giai cấp” hay “Nhóm”.   

 
Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các địa phương làm nông nghiệp và động 

viên những nông dân làm việc có hiệu quả.  
  Ảnh dưới: 1) Buổi sáng bên Tháp Hòa Phong ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện nay, 

Hà Nội đang muốn có đường tàu điện ngầm đi cạnh chân tháp Hòa Phong. Các chuyên 
gia nước ngoài đảm bảo điều đó khả thi. Điều đó không nói thì ai cũng biết là vì về mặt 
công nghệ, cơ bản lúc nào cũng khả thi, miễn là có tiền. Vì thế, ngoài phương diện Duy 
vật, cũng nên suy ngẫm trên cơ sở các yếu tố Văn hóa và Tâm linh;  2) Chung cư cao 
cấp đang mọc nhan nhản trong các Đô thị. Chúng khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa mức 
lương của người lao động thấp và giá nhà ở quá cao. Nên nhớ rằng, không an cư sẽ 
khó lạc nghiệp và tiềm ẩn nhiều vấn đề về xã hội. 
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Thế hệ những người Cộng sản chân chính như Tổng Bí thư Lê Duẩn và 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã chiến đấu kiên cường, họ không ngại hy 
sinh thân mình, cho dù đầu rơi, máu chảy cho Lý tưởng cộng sản. Họ có 
Niềm tin vững chắc rằng, đó là chỉ có làm theo Lý tưởng Cộng sản thì trước 
là giai cấp, rồi sau là Dân tộc mới thoát khỏi đau khổ.   

Niềm tin này họ giữ mãi trong tim, bởi từ lúc trẻ đã nghe và thấy sự bất 
công ở thời tiền tư bản. Họ cũng tận mắt thấy thành tựu kỳ vĩ của Liên bang 
Cộng hòa XHCN Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô, cũng như cuộc sống hạnh phúc 
của những người lao động dưới chế độ này. Những điều này làm cuộc đời 
của họ thành bi tráng, vì những điều họ được nghe thấy, nhìn thấy, chỉ tồn 
tại trong một giai đoạn ngắn ngủi và sau đó đã trở thành lịch sử.  

 Thế hệ những người Cộng sản chân chính không còn nữa. Giờ đây, 
việc chậm thay Triết lý cộng sản bằng một Hệ thống Triết lý tiến bộ đã đẩy 
Việt Nam đến bờ suy sụp, với một xã hội đầy ắp Dối trá và Cưỡng đoạt. Đã 
quen thuộc việc Quan chức không ngần ngại làm trái đạo lý và luật pháp, 
tham nhũng những số tiền khổng lồ, còn người Dân thì vì ít tiền còm và thỏa 
mãn nhu cầu tối thiểu mà đoạt mạng cả bố, mẹ, con, cháu, họ hàng ruột thịt.       

Cho dù vậy, vẫn có Niềm tin rằng: Kế thừa tài sản vô giá của cha ông  
là một Việt Nam Độc lập, Thống nhất, từ sau năm 2020, Việt Nam sẽ từng 
bước trở nên một Việt Nam Hạnh phúc, Hùng cường. Có ba lý do để tin:    

Thứ nhất, Việt Nam nhất định phát triển vì: Lịch sử Việt Nam là Chí 
khí, như Phan Bội Châu: Có Chí khí, có Tự do; Lịch sử Việt Nam là Học 
tập, như Phan Chu Trinh: Có Học vấn, có Tự do; Lịch sử Việt Nam là 
Thành công như Lãnh tụ Hồ Chí Minh: Có Chí khí, có Học vấn, có Tự do.  

Thứ hai, Việt Nam nhất định phát triển sớm vì: Đã Hội nhập thì phải 
đồng hành cùng Thế giới, nhất là về Triết lý và Mô hình phát triển; Vấn đề 
bây giờ chỉ là chủ động hay bị động. Ngày 7/7/2019, Giám đốc Quốc gia 
Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam đã khuyến cáo: “Không thể đứng mãi giữa 
đường vì sẽ bị người khác va vào”. Ông cũng khẳng định, Ngân hàng Thế 
giới sẽ giúp Việt Nam về Kinh tế và thay đổi theo hướng tới Tư duy mới. 

Thứ ba, ở Việt Nam đã hình thành và đang phát triển rất nhanh 5 Giới 
tinh hoa mới và 5 Tầng lớp xã hội mới. Các Giới tinh hoa mới và Tầng lớp 
xã hội mới đang tăng cường Ý chí, nâng cao Học vấn để góp phần tạo lập Tự 
do, Hạnh phúc cho chính mình, Cộng đồng và Quốc gia. 
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  Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho chỉ là Giải pháp cho một giai 
    đoạn cụ thể.  Giờ đây, xã hội cần một Chính thể pháp quyền của Dân, 

    do Dân, vì Dân và Cùng Dân, gắn với “Thần linh Pháp quyền” 

Sau 1945, nước Anh cất cánh nhờ Đổi mới lần 

một, chọn Chính thể theo hướng Mệnh lệnh - Xin/Cho 
kiểu Duy vật (lấy quốc hữu hóa và Kinh tế Nhà nước là 
chủ đạo). Song, tất cả đã thay đổi và 30 năm sau, ông 
James Callaghan, Thủ tướng Anh (1976-1979)  phải nói: 
“Chúng ta đang sống trong vay nợ. Cái thế giới ngọt 
ngào mà họ nói sẽ tồn tại mãi nhờ nét phẩy bút của 
Ngài Thủ tướng,… nay đã vĩnh viễn qua rồi”.  

Vào các năm 1970, nước Anh cất cánh nhờ Đổi 

mới lần hai, khi Từ bỏ Chính thể theo hướng Mệnh 
lệnh - Xin/Cho, để tiếp thu các khái niệm khi đó ở Anh bị 
coi là nhạy cảm như “Kinh tế Thị trường”, “Tư nhân hóa”, 
nhằm: 1) Tách Chính phủ khỏi Kinh doanh; 2) Đưa 
trách nhiệm từ Nhà nước sang Cá nhân; 3) Ưu tiên 
tạo sản phẩm mới thay phân phối lại.       

Ảnh trên, từ trên: 1) Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Hầu hết các Tổng 
thống Mỹ khi nhậm chức đều đặt tay lên Kinh thánh như tuyên thệ trung thành với Tạo 
hóa về sứ mệnh phải thực hiện Quyền Con người và Dân tộc tức “Thần linh Pháp 
quyền”. Lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng dạy: “Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền”; vì 
thế Luật pháp, kể cả Hiến pháp cũng phải thay đổi vì Con người, Dân tộc và Tổ quốc; 

 2) Người dân Bolivia đòi Tổng thống Bolivia Morales từ chức và ngày 11/11/2019 
ông này phải lưu vong sau 14 năm cầm quyền. Nguyên nhân là ông Morales năm 2014 
đã thay đổi hiến pháp để ra tranh cử lần thứ tư và người dân Bolivia không chấp nhận 
Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho của ông, dù có mang lại thành tựu kinh tế.  

 Ảnh dưới, từ trái: 1) Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Đông Dương 
Trần Phú (1904 -1931); 

2) Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Việt Nam Lê Duẩn (1907-1986). Hai 
ông Trần Phú và Lê Duẩn đều là 
những người Cộng sản chân chính. 
Tổng Bí thư Lê Duẩn có một giấc mơ 
“Duy vật”. Đó là dưới Chính thể Cộng 

sản của ông mỗi nhà sẽ có ti vi, tủ lạnh. Giấc mơ của ông chưa thành thì đã đi vào lịch 
sử vì khi đó xã hội không còn là tín đồ của Chủ nghĩa Duy vật, người Dân không muốn 
Xin/Cho, mà muốn Tự do, Sáng tạo, muốn “Cùng Nghĩ, cùng Làm, cùng Hưởng”; 

3) Milovan Djilas (1911-1995), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư. Ông nói: “20 
tuổi không theo Cộng sản là không có tim; 40 tuổi chưa bỏ Cộng sản là không có đầu”. 
Điều này chắc chỉ ở thế kỷ 20; Bởi trên thế giới có 204 nước song chỉ vài nước còn 
nói là theo Chủ nghĩa Cộng sản, cũng như chưa thấy có nhận định, thống kê nào về 
Tư duy Cộng sản còn thống trị trong đầu, trong tim bao nhiêu người trên Thế giới.  
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III)  THÁP “NHU CẦU XÃ HỘI”; THÁP 
“NHU CẦU LÃNH ĐẠO VÀ TINH HOA” 

 

Lịch sử nhân loại cho thấy: Một xã hội được xem là phát triển khi xã 
hội đó không ngừng nâng cao và đáp ứng nhu cầu cho chính mình và cho 
Nhân loại; Quốc gia phát triển là Quốc gia luôn chú trọng thúc đẩy nhu cầu 
của Con người, Cộng đồng, Quốc gia và có các Giải pháp đáp ứng, cũng 
như có đóng góp xứng đáng cho một Thế giới ngày càng tốt đẹp. 

Ở Việt Nam, do đang theo Mô hình kiểu Xô Viết - Mô hình Mệnh 
lệnh, cho nên hiếm khi các vấn đề như thế được đặt ra. Trong khi đó, trên thế 
giới trong nhiều lĩnh vực thực tiễn khác nhau như văn hóa, giáo dục, kinh tế, 
xã hội,… vấn đề về đáp ứng các Nhu cầu xã hội lại được coi trọng và được 
nghiên cứu thấu đáo.  

Có nhiều “Lý thuyết về Thang bậc nhu cầu xã hội” khác nhau và được 
sử dụng rộng rãi. Song phổ biến hơn cả là Lý thuyết về Thang bậc nhu cầu 
xã hội mang tên Maslow. Theo Lý thuyết Maslow, nhu cầu xã hội bao gồm 
8 thang bậc. Tám thang bậc đó là: 

1) Nhu cầu cơ bản (basic needs); 2) Nhu cầu về an toàn (safety needs); 
3) Nhu cầu về xã hội (social needs); 4) Nhu cầu được quý trọng (esteem 
needs); 5) Nhu cầu về nhận thức (cognitive needs); 6) Nhu cầu về thẩm mỹ 
(aesthetic needs); 7) Nhu cầu được thể hiện (self-actualizing needs); 8) Sự 
siêu nghiệm (transcendence). 

Tuy nhiên để đơn giản, trong thực tế người ta thường sử dụng cách sắp 
xếp nhu cầu của con người, xã hội theo 5 thang bậc như trong thời điểm 
đầu tiên của Lý thuyết Maslow. Năm thang bậc đó là:  

1) Nhu cầu cơ bản (basic needs) hay nhu cầu sinh học; 2) Nhu cầu về 
an toàn (safety needs); 3) Nhu cầu về xã hội (social needs); 4) Nhu cầu được 
quý trọng (esteem needs); 5) Nhu cầu được thể hiện (self-actualizing needs), 
nói chính xác hơn là nhu cầu được cống hiến và sáng tạo. 

Trong cuốn sách này, ở một số ít trường hợp, thuật ngữ “Tinh hoa” có 
ý nghĩa như những người tinh túy (elite). Trong đa phần trường hợp, nhất là 
trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, khi mà Chính thể Xin/Cho hay Chính thể 
Mệnh lệnh đang thực thi quyền lực, thì thuật ngữ “Tinh hoa” được sử dụng 
để nói về những người “Có quyền dẫn dắt” hay “Có khả năng dẫn dắt”.   
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Thế kỷ 21 mỗi Dân tộc đều cần Lãnh đạo biết Mở 
đường mới đưa đất nước phát triển, nhờ mang Niềm tin mới 

đến cho người Dân và để họ Tự do đi tìm Hạnh phúc 

Thế kỷ 21 là thế kỷ của những người Mở đường. Họ là 

những người có Đạo đức, Dũng cảm và Đa năng, tức luôn luôn 
“Sẵn sàng thi đấu giải Olympic, cho dù chưa xác định sẽ thi môn 
nào”. Ở thế kỷ này, các Lãnh đạo và Tinh hoa đích thực luôn tăng 
tốc Học tập để tăng tốc Thay đổi, bởi Lãnh đạo và Tinh hoa là 
những “Tàu phá băng”, song những con tàu này sẽ không giữ 
được “Con đường” mình đã vạch, nếu như Xã hội, tức “Đội tàu 
đi theo”, to trước nhỏ sau, không bám sát. Tàu phá băng, tất nhiên 
giỏi phá băng, song mục tiêu không phải là phá băng, mà là mở 
đường để tầu khác vượt biển băng đến các bờ bến mới. 

Cách mạng xã hội (CMXH) 4.0 tất có 

công nghệ hiện đại, song công nghệ chỉ là giải 
pháp, mục tiêu là mở đường để mỗi người tự 
tìm Hạnh phúc của mình. Việt Nam  phải như 
con chim lớn, đầu là CMXH 4.0, cánh là CMXH 
3.0 và 2.0, đuôi là CMXH 1.0, 0.0, mục tiêu 
của nó là để ai cũng đủ điều kiện tạo ra Sản 
phẩm mới, Quyền lợi mới, Vị thế mới cho Mình, 
Cộng đồng, Quốc gia.  

 Con tàu Việt Nam đã qua các nhà ga 

của thế kỷ 20; Các ga “Chủ nghĩa Cộng sản”, 
“Chủ nghĩa Tư bản” đã ở sau.  Giờ đây, tàu 
đang sang làn đường cao tốc ở Thời kỳ Phục 
Hưng mới với ga đầu tiên có tên là “Chính 
thể, Văn hóa Dân chủ, Cộng hòa”. 

 

Ảnh trên: Tổng thống Cộng hòa Liên bang 
Đức Frank-Walter Steinmeier. Ngày 5/5/2018, 
tại Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác 
(5/5/1818), ông nói nước Đức không chối bỏ 
Các Mác, song: “Chắc chắn nước Đức sẽ 
không xây tượng vàng cho Các Mác”. 

Ảnh dưới, từ trên: 1) Đàn chim hàng vạn 
con tạo nên hình một con chim lớn; 2) Những  
mảnh vỡ của bức tường Berlin cũ nay biến 
thành đài tưởng niệm, ở đó viết: “Đừng bao 
giờ quên chế độ bạo ngược của bức tường 
kinh khủng nơi đây, và càng không quên 
tình yêu Tự do đã khiến nó sụp đổ”.  Việc 

phá vỡ bức tường Berlin ngăn Đông, Tây Berlin là một biểu tượng cho việc chấm dứt 
Thời đại “Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt”; 2) Tàu phá băng mở đường cho các tàu khác. 
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Lãnh đạo và Giới tinh hoa Chính thể hiện nay vẫn mang đậm tư duy 
thời chiến khi cho là nhu cầu xã hội phải xuất phát từ ý chí của Lãnh đạo, 
nếu khác ý chí này dễ bị Lãnh đạo và Tổ chức xếp vào phạm trù “Thù địch” 
hoặc “Sai trái”, cho dù đất nước đã im tiếng súng gần nửa thế kỷ. Lãnh đạo 
và Tinh hoa Tầng lớp Chính thể ở Việt Nam cần xác định, giờ đây là Thời 
đại của Sáng tạo, song mục tiêu không phải là Sáng tạo để thực hiện Mệnh 
lệnh, mà  Sáng tạo để đáp ứng Nhu cầu xã hội.   

Nếu thời chiến có 2 Giai tầng là Ra lệnh & Tuân lệnh, thì thời bình có 
5 Tầng lớp xã hội. Lãnh đạo và mỗi thành viên trong 5 Tầng lớp xã hội đều 
có nhu cầu riêng. Trong đó, trách nhiệm của Lãnh đạo và Tinh hoa là kiến 
tạo để đáp ứng nhu cầu của mọi Tầng lớp xã hội, chứ không phải để bằng 
mọi cách áp đặt xã hội theo ý chí Lãnh đạo và Tổ chức.   

Vì thế, việc chọn Lãnh đạo “Trung thành” với một tư tưởng, một Chủ 
nghĩa chỉ phù hợp với một hoàn cảnh cụ thể. Nhìn chung, làm như thế sẽ làm 
chính Lãnh đạo bị mất Tự do. Một khi chính Lãnh đạo còn mất Tự do, nhất 
là tự do Sáng tạo thì làm sao giúp người khác có Tự do, trong khi sứ mệnh 
Lãnh đạo và Tinh hoa là dẫn dắt xã hội đến Tự do - Hạnh phúc.  

Nếu thuật bói Tử vi không đúng với nhà tu hành, thì “Tháp nhu cầu xã 
hội” Maslow cũng chỉ đúng với xã hội, chứ không đúng với Lãnh đạo và 
Tinh hoa, đặc biệt là với những Lãnh tụ Khởi nghiệp. “Tháp nhu cầu của 
Lãnh đạo và Tinh hoa” đảo ngược với “Tháp nhu cầu xã hội”, trong đó Nhu 
cầu cơ bản của Lãnh đạo và Tinh hoa là Cống hiến và Sáng tạo để mang Tự 
do, Hạnh phúc cho Con người và Cộng đồng. Họ đặt nhu cầu này trên các 
nhu cầu ăn, ở, hạnh phúc lứa đôi, gia đình,…   

“Tháp nhu cầu của Lãnh đạo và Tinh hoa” có ý nghĩa quan trọng khi 
chọn Lãnh đạo. Giống như ca sĩ, Lãnh đạo có tố chất riêng, cho nên không  
thể mặc định là chỉ chọn Lãnh đạo, tức lao động trí óc trong một “Giai cấp” 
lao động chân tay, cho nên Lãnh đạo phải chọn từ Tinh hoa đích thực chứ 
không từ “Giai cấp” hay “Nhóm”.   

Đó là lý do vì sao trước đây người Dân chỉ đưa ngàn lạng vàng cho Cụ 
Hồ và các Tinh hoa của Cụ, mà không đưa cho những người chỉ muốn “Bao 
nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” (Lời bài Quốc tế ca). Thấy rõ, Triết lý và 
Thể chế Duy vật kiểu “Hoặc”, sẽ bị từ bỏ bởi ngày nay, nhu cầu xã hội là 
một thể thống nhất giữa Vật chất “Và” Tinh thần.   
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      Không thể có tầm nhìn chỉ đến “Kinh tế biển bền vững”,  
    mà Việt Nam phải trở nên một Quốc gia Biển mạnh mẽ thì mới có thể   

     “Đàng hoàng”, “Sánh vai với các cường quốc năm châu”   

Học thuyết về sức mạnh biển của Học giả người Mỹ Alfred Thayr Mahan viết: 

Sức mạnh biển là cốt lõi của mỗi Quốc gia biển, bao gồm 5 yếu tố, đó là: 1) Vị trí 
qua biển ra thế giới; 2) Địa hình nhiều cảng và sông ra biển; 3) Lãnh thổ có dân dọc bờ 
biển. Số dân đủ lớn để có thủy thủ và lao động đóng tàu; 4) Dân tộc có khát vọng sức 
mạnh biển; 5) Chính phủ quyết tâm thúc đẩy sức mạnh biển. 

 

Thế kỷ 18, Mỹ từ bỏ Tư duy đất liền và chuyển sang 

Tư duy biển. Theo thuyết Mahan, Mỹ chỉ giữ các đảo nhỏ làm 
căn cứ, mặc Anh, Tây Ban Nha chiếm đất. Giờ đây, khi “Trở về 
châu Á”, Mỹ chỉ yêu cầu tôn trọng quyền tự do đi lại, còn Trung 
Quốc vẫn lo tranh chấp chủ quyền với các nước trong khu vực.  

Ngày 24/10/2018, thay mặt Hội nghị TW 8 khóa XII. Tổng 

Bí thư, Chủ tịch nước ký Nghị quyết về Chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045. 
Đây là một bước tiến, song chưa đủ lớn, vì 12 năm trước, 
ngày 22/9/1997, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 20-CT/TW đẩy 
mạnh phát triển kinh tế biển và so với nội dung trước đây, lần 
này chỉ có cái mới là thêm được hai chữ “Bền vững”. 

 

Ảnh trên, từ trái: 1) Tàu chiến phương Tây bị hải quân nhà 
Nguyễn đánh bại. Sử phương Tây viết: “Ở hai trận hải chiến 
(năm 1642 và 1643), kẻ địch tấn công bất ngờ và đặt Hà Lan vào 
thế thủ”; 2) Tầu sân bay Mỹ, hình ảnh thuyết “Tác chiến 
không/biển” của Đô đốc Mỹ James Stavridis, áp dụng Học 
thuyết Mahan, trọng tâm là các binh đoàn liên hợp Hải quân, 
Không quân, Thủy quân lục chiến và khi cần cả Lục quân Mỹ.  

Ảnh dưới, từ trên:  1) Cuốn “Ảnh hưởng sức mạnh trên 
biển đối với lịch sử, 1660 - 1783” của Alfred Thayr Mahan;  

2) Quảng cáo phim “Cướp biển Caribe” của Mỹ, một trong 14 phim doanh thu cao nhất 
mọi thời đại; Phim làm con người hiểu và yêu Văn hóa biển, tôn trọng Sức mạnh kết 
nối Vật chất biển và Tinh thần biển.  

 
 

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       40      

 

IV)  ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 
             THEO QUAN ĐIỂM CỦA THUYẾT MASLOW 

 

Đáp ứng ở Bậc 1: Nhu cầu cơ bản  

Đây là bậc thấp nhất, thể hiện nhu cầu cơ bản, nhu cầu sinh học, bao 
gồm các nhu cầu như ăn uống, ngủ, không khí để thở, các nhu cầu về sinh lý, 
về duy trì nòi giống. Ngôn ngữ đường phố mô tả nhu cầu này là “Tứ khoái”. 
Đây là những nhu cầu để tồn tại, vì thế nó mạnh mẽ nhất. Đây cũng là những 
nhu cầu đậm phần “Con” nhất của Con người, bởi trong Thế giới động vật, 
con vật nào muốn tồn tại cũng phải đáp ứng các nhu cầu này. Trong tháp 
Maslow, những nhu cầu này được xếp vào bậc cơ bản nhất.  

Từ ngày đầu lập nước đến kháng chiến chống Pháp, Chính thể của Bác 
Hồ luôn lo cho người Dân đủ ăn, đủ mặc, lo từ phát động “Hũ gạo kháng 
chiến” ấm áp tình người, đến phong trào “Tăng gia sản xuất”. Những thành 
tựu ban đầu này ngày nay suy giảm. Hiện nay, người dân vẫn phải lo lắng về 
ăn, mặc, nhà ở, y tế, về môi trường sống,… Việc đáp ứng nhu cầu cơ bản 
vẫn nan giải, không chỉ ở vùng xa, mà ngay trong khu vực đô thị.  

Trong 5 nội dung của thang bậc nhu cầu xã hội Maslow ở Việt Nam, 
nội dung “Nhu cầu cơ bản” có thời lượng dài nhất. Đó là vì nếu mà ngay 
phần cơ bản hãy còn nhiều vấn đề thì sẽ kéo theo nhiều bất cập ở các phần 
khác. Vấn đề đang nóng ở trong “Nhu cầu cơ bản” không chỉ ở chữ 
“Thiếu”, mà đáng sợ còn ở chữ “Thừa”, do quan niệm Duy vật gây ra.        

Đã quá thừa dục vọng. Sự phóng túng dục vọng không chỉ ở chỗ dám 
làm các việc phá nát thuần phong, mỹ tục, mà còn ở chỗ phổ biến dục vọng, 
làm nó trở thành dễ chấp nhận trong cộng đồng. Báo chí, truyền thông 
đang khuếch tán yếu tố sắc dục cộng với các khung hình phạt như một trò 
đùa vô duyên đã càng làm thúc đẩy các hoạt động ma quỷ.  

Khi dục vọng đã không cần che giấu, tiết chế, thì việc xúc phạm, vi 
phạm pháp luật trầm trọng sẽ đến. Kinh khủng là những Người - Quỷ, Quỷ - 
Người này giờ đây ngang nhiên hành động giữa chốn đông người, giữa 
ban ngày, chứ không lén lút, ẩn nấp trong bóng tối. “Thế lực Hắc ám - Xấu 
xa” đã công khai và hoành hành với hai cấp độ: Xúi giục trực tiếp làm việc 
xấu và che mắt không cho thấy việc tốt. Song, Ma có cao đến một trượng, 
thì Đạo vẫn cao hơn, dù chỉ là một thước và chiến thắng của Lực lượng 
Đồng minh (Lực lượng “Kết nối Ánh sáng - Kết nối Tốt đẹp”) là tất yếu. 
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Thế giới ở thế kỷ 21 là một Thế giới mở với 
 Niềm tin mở; Vì thế, Việt Nam phải là một Quốc gia   

                          mở gắn với một Chính thể mở, một Văn hóa mở   

Tính Đặc thù và Thống nhất của Vũ trụ được người 

Maya thể hiện rất khéo ở Cây Trời hay Cây Thế giới. Cây có 
nhiều tầng, mỗi tầng là một Thế giới, trên đó có các con chim, 
mỗi con tượng trưng một Sự sống. Vậy là Vũ trụ gồm nhiều 
Thế giới riêng, mỗi Thế giới có nhiều Sự sống riêng. Nhưng 
các Thế giới không tách biệt, không cố định mà phát triển và 
liên thông qua gốc Vũ trụ, thể hiện là thân cây.  

Thế kỷ 21 phổ biến Khái niệm “Mở” như là: “Khoa học 

mở”, “Công nghệ mở”, “Tổ chức mở”,… “Mở” được hiểu đơn 
giản là Cá nhân và Tổ chức hướng tới Con người, Cộng 
đồng; Quốc gia và Nhân loại; cũng như hướng tới Đất & Trời, 
tức hướng tới Thiên nhiên và Vũ trụ. 

Nhận thức, Triết lý, Mô hình phát triển của  

Việt Nam hiện đang bị “Đóng”, Tầm nhìn hướng vào 
trong; Bất cập này là do Triết lý, Mô hình và Văn hóa 
hiện nay ít hướng tới Con người, Thiên nhiên và Đức 
tin, trong khi đó lại quá chú ý hướng tới Giải pháp, 
tới cá nhân, ví như hướng tới Chủ nghĩa, chỉ là một 
sản phẩm của cá nhân, mang dấu ấn cá nhân, trong 
nhiều trường hợp còn mang tên cá nhân.  

Khi một Thế giới “Đóng”, tất nó sẽ tự cắt đi sự liên thông với các Thế giới khác, 

với Vũ trụ, và dần dần dẫn tới tự hủy diệt. Vì thế, cần sớm có Triết lý Mở hay “Hội 
nhập” để có Tầm nhìn Mở, Mô hình Mở, Văn hóa mở  trong tất cả các lĩnh vực. Thế 
giới thế kỷ 21 là một Thế giới Mở với Niềm tin Mở; Vì thế, Việt Nam không thể khác, 
cũng phải là một Quốc gia mở với một Chính thể mở, một Văn hóa mở. 

Với Phật giáo, cổng Tam quan được xem là biểu trưng cho "Hữu quan", "Không 

quan" và "Trung quan", tức Sắc, Không và Trung dung. “Trung quan” có từ các yếu tố đối 
lập là “Sắc - Không”, nên ở giữa và lớn nhất do chứa 
các yếu tố đối lập và yếu tố thứ 3 là cái “Mới” có từ 
hai yếu tố này. Các tôn giáo ở châu Mỹ lại xem đó là 
Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Cũng phổ biến lối 
kiến trúc “Hướng về Trời”, với quan niệm phải minh 
bạch, công khai để Trời biết và hướng về Trời, 
hướng về cái Tốt, Đẹp. Các mái cong trong kiến 
trúc xưa thể hiện triết lý “Hướng về Trời” này, không 
đơn giản để lấy ánh sáng hay tạo hình. 

  

Ảnh trên: Cây Thế giới hay cây Trời, cây trung tâm vũ trụ theo thần thoại Maya. 
Ảnh giữa: Chùa Một Cột, Hà Nội; Một sáng tạo về Kiến trúc và Kết nối tôn giáo. 
Ảnh dưới:  Chùa Keo, Thái Bình với mái cong “Hướng về Trời”,  về điều tốt đẹp. 
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Đáp ứng ở Bậc 2: Nhu cầu về an toàn, an ninh  

Về nguyên tắc, khi các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, thì các nhu cầu 
bậc trên được kích hoạt. Trong đó trước hết là các nhu cầu về an toàn, an 
ninh, như mong muốn bảo vệ sự sống khỏi chiến tranh, thiên tai,…  

Tại Việt Nam, nhu cầu an toàn, an ninh bị đe dọa từ môi trường tới 
xã hội. Người dân gửi con đi học ở các trường Công an để mong an toàn hơn 
về vật chất, cũng như tìm đến tôn giáo để có sự an toàn hơn về tinh thần. 

 

Đáp ứng ở Bậc 3: Nhu cầu về xã hội   

Đây là nhu cầu mong muốn được là thành viên của một bộ phận, một 
tổ chức nào đó và cũng là nhu cầu đáp ứng về tình cảm, tình thương.  

Tại Việt Nam, nhu cầu này còn sơ khai, thậm chí lệch lạc, như Chính 
thể thì sợ Xã hội dân sự, mạng xã hội thì thích câu like. Các nhu cầu chính 
đáng như kết bạn, tham gia cộng đồng, câu lạc bộ, làm việc nhóm,… ngày 
càng mạnh, nhất là ở bối cảnh toàn cầu hóa, thì lại chưa được chú ý. 

 

Đáp ứng ở Bậc 4. Nhu cầu được quý trọng  

Đây là nhu cầu được người khác quý mến, nể trọng nhờ thành quả bản 
thân. Nhu cầu này cao hơn nhu cầu “Thuộc về tổ chức” vì sau khi gia nhập 
tổ chức, người ta muốn được phấn đấu để mình có “vị trí” trong nhóm.  

Tại Việt Nam, xã hội khuyến khích việc được quý mến, nể trọng không 
nhờ cống hiến mà nhờ có chức, quyền và tiền. Từ đây, ngoài việc để có thêm 
tiền, việc “Chạy chức, chạy quyền” lại có thêm động lực. 

   

Đáp ứng ở Bậc 5: Nhu cầu được Sáng tạo và Cống hiến cho xã hội   

Đây là bậc cao nhất, thể hiện nhu cầu mong muốn được là chính mình, 
được làm công việc “sinh ra để làm”, được cống hiến cho xã hội, qua đó tự 
khẳng định mình và được xã hội tôn vinh.  

Tại Việt Nam, dưới Chính thể xây dựng theo Triết lý “Hoặc”, việc 
đáp ứng nhu cầu thứ 5 là rất khó; Nguyên nhân là đáp ứng nhu cầu ở thang 
bậc thứ 5, thứ 4 và một phần thang bậc thứ ba là chỉ dành cho Giới Ra lệnh, 
thậm chí dành cho người có quyền lực lớn nhất. Đây cũng là nguyên nhân 
làm đất nước lạc hậu, bởi như thế khó tạo Hiền tài/Tinh hoa, mà đã thiếu 
Hiền tài/Tinh hoa thì lấy đâu ra Nguyên khí Quốc gia. 
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Triết lý “Và” của thế kỷ 21, được xây dựng trên quan niệm xem 
Vật chất và Tinh thần, cũng như Con người, Thiên nhiên và Vũ trụ là một 

 thể Thống nhất, đang trở nên một động lực ngày càng mạnh mẽ       

Tọa lạc trên thác Bear Run, bang Pennsylvania 

(Mỹ), Biệt thự trên thác (Fallingwater) được vào danh sách 20 
công trình kiến trúc được yêu thích nhất mọi thời đại và 
được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây 
là công trình của kiến trúc sư tài năng Frank Lloyd Wright. 
(1867 - 1959). Ông là bậc thầy trong kiến trúc hữu cơ (organic 
architecture) và tổ hợp đa dạng hình thể không gian ba chiều. 

Tác giả công trình kiến trúc độc đáo này nổi tiếng nhờ 

triết lý “Và”. Ở Biệt thự trên thác, triết lý “Và” được ông thể 
hiện: Ngôi nhà không phải nơi chỉ để ngắm nhìn dòng thác như 
hai thực thể riêng biệt, mà là nơi để người và thác hòa làm 
một, ở nơi đó người là thác, mà thác cũng là người.  

Nhu cầu xã hội ngày càng tăng khiến các thể 

chế trở nên lạc hậu, các triết lý đúng đắn ngày nào  
thành giáo điều. Trong bối cảnh này, Triết lý “Và” 
trở nên cách thức duy nhất để đáp ứng các nhu 
cầu xã hội. Một nhà lãnh đạo của Châu Âu đã thể 
hiện triết lý mới này khi làm việc với một đoàn đại 
biểu Việt Nam: “Trước đây, chúng tôi nói “Về 
nhau”, giờ đây chúng tôi nói “VớI nhau”. Ở các 
nước phát triển, sức sáng tạo xã hội được huy 
động triệt để để tạo nguồn động lực mới. 

 

Ảnh trên: Biệt thự trên thác (Fallingwater).  
Ảnh giữa: Đền Taj Mahal, Ấn Độ; Một biểu tượng cho Tình yêu vĩnh hằng và 

“Vùng đất lành” của Gia đình. 
 Ảnh dưới: Đà Nẵng - 

“Thành phố đáng sống”. 
Nhiều người dân chưa 
hiểu, vì sao Đà Nẵng lập 
nhiều kỳ tích đến thế, vậy 
mà các Lãnh đạo cao nhất 
của Thành phố này lại lần 
lượt bị cách chức, bị khởi 
tố. Ngày 5/8/2019, báo Tiền phong có bài viết với tiêu đề “Ngăn chuyến “Tàu vét” 
trước thềm Đại hội Đảng: Bài học đắt giá từ Đà Nẵng”.  

Bài báo giải thích: Lớp Lãnh đạo hiện nay, kế thừa lớp tiền nhân lập nên kỳ tích, 
được thụ hưởng quyền lực chỉ nhờ đúng “Quy trình”, cho nên đã lạm dụng quyền lực, 
phục vụ cho các nhóm lợi ích, bỏ qua việc đáp ứng các Thang bậc nhu cầu xã hội. Điều 
này có nghĩa, vấn đề không phải là từ bỏ người, mà là phải sớm từ bỏ “Quy trình 
cũ” theo Triết lý “Hoặc”, để tạo lập “Quy trình mới” theo Triết lý “Và”. 
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V) MỖI TỔ CHỨC, MỖI CỘNG ĐỒNG VÀ QUỐC GIA  
  CHỈ LỚN MẠNH KHI ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI  

Lý thuyết Maslow cho rằng, việc chia thang bậc nhu cầu xã hội là để 
thuận tiện cho việc phân tích  quá trình tiến hóa các nhu cầu, còn trong thực 
tế các nhu cầu này đan xen, tùy điều kiện cụ thể mà đóng vai trò chủ yếu 
hay thứ yếu. Ví như khi cơ thể ốm đau, bệnh tật, thì các nhu cầu khác chỉ là 
thứ yếu. Ngược lại, khi các nhu cầu cơ bản được đáp ứng và cơ thể khỏe 
mạnh thì các nhu cầu khác được kích hoạt, bắt đầu là các nhu cầu xã hội như 
tham gia cộng đồng, câu lạc bộ, làm việc nhóm,…  

Lý thuyết Maslow nhấn mạnh, nhu cầu tinh thần là đặc biệt quan trọng 
và nếu nhu cầu tinh thần không được đáp ứng, nó không những gây ra các 
bệnh trầm trọng về tinh thần, mà còn tác động lại cơ thể, làm suy yếu, hủy 
hoại cơ thể, ví như sự thất vọng, thậm chí có thể làm con người từ bỏ cuộc 
sống. Luận điểm này Maslow có phần trái với các Triết lý của Chính thể 
Mệnh lệnh Việt Nam là Chủ nghĩa Duy vật và Duy khoa học.  

Theo thuyết Maslow, vì Chế độ và Xã hội có mối tương quan chặt chẽ  
từ đây có hai vấn đề cần chú ý: 

Thứ nhất: Nếu một Chế độ đáp ứng được các nhu cầu của xã hội, thì 
điều đó cũng có nghĩa Chế độ đó biết khai thác và phát huy được các nguồn 
lực của xã hội để làm cho mình thêm lớn mạnh. Song, ngược lại một Chế độ 
không đáp ứng được các nhu cầu của xã hội thì sẽ bị suy thoái và nếu để 
kéo dài tình trạng này tất yếu sẽ dẫn đến suy sụp. 

Thứ hai: Vì các nhu cầu xã hội luôn đan xen và ngày càng phức tạp, 
cho nên để đáp ứng được các nhu cầu này, hay nói một cách khác, muốn 
được tồn tại và luôn lớn mạnh thì mỗi tổ chức, mỗi Cộng đồng, mỗi Quốc 
gia phải xác định đúng đắn được các Nhu cầu xã hội vốn luôn Thay đổi, 
để từ đó có giải pháp thích ứng nhằm tự diễn biến, tự chuyển hóa phù hợp 
với xu thế phát triển của xã hội.        

Trên đây là cơ sở góp phần tìm lời giải đáp cho các vấn đề cấp bách 
với Việt Nam hôm nay, như: Vì sao mô hình XHCN của Liên Xô, từng rất 
hùng cường, song lại nhanh chóng sụp đổ khi kinh tế, quân sự vẫn còn đủ 
sức làm nhiều thế lực khác phải e dè? Vì sao Việt Nam, vốn dĩ đầy đủ các 
điều kiện phát triển, song từ năm 1976 đến nay đã 43 năm, song càng kiên 
định Mô hình XHCN kiểu Xô Viết thì đất nước lại ngày càng lạc hậu? 
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 Kinh tế thị trường và Toàn cầu hóa không thể thiếu  
                       Biển và Đại dương. Thiệt thòi lớn của Việt Nam và Cuba    

  là không xác định phải trở thành một Quốc gia biển 

Thủ đô Havana của 

Cuba được người Tây Ban 
Nha xây dựng vào năm 1519, 
được dùng làm bàn đạp để 
chinh phục châu Mỹ. Từ đây, 
Havana trở thành một thương 
cảng lớn để đưa các kho báu 
lên tàu buồm trở về Tây Ban 
Nha, như vận tải bạc sau  khai 
thác, còn gọi là Dòng chảy kho 
báu Tây Ban Nha.   

Thế kỷ 16, hàng ngàn con tàu đã đến Havana. Thế kỷ 18, Havana có 70 ngàn 

dân, thứ 3 châu Mỹ, đứng trước cả các thành phố lớn của Mỹ như Boston và New York; 
Thế kỷ 19, Havana được coi là Paris của quần đảo Antilles ( bao gồm Cuba, Haiti, Puerto 
Rico, Jamaica....). Năm 1837, Cuba là nước thứ 5 trên thế giới có đường sắt. Thế kỷ 19, 
Havana có cơ sở văn hóa, giải trí, bậc nhất thế giới. Chỉ riêng năm 1958, ước có đến 
300 ngàn du khách Mỹ đến Havana.  

Năm 1959, Cu Ba lật đổ chế độ độc tài và tham gia vào khối các nước XHCN, 

trong đó có Việt Nam. Từ đó, kinh tế đất nước suy thoái. Nguyên nhân chủ yếu của tình 
trạng này là  Cuba đã theo phân công của khối XHCN để tự biến mình thành nước nông 
nghiệp, với sản phẩm chính mía, đường, mà bỏ qua Chiến lược Biển, quên đi truyền 
thống của mình từng là một phần của Quốc gia biển. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 Ảnh trên: Nhà Quốc hội Capitol ở Havana (El Capitolio), có kiến trúc giống như   
nhà Quốc hội Hoa Kỳ, xây năm 1926-1929, cao 92 m. Trong sảnh có bức tượng La 
Estatua de la República, đúc đồng cao 15m, bệ cao 2,5 m. 

 Ảnh dưới:  Sơ đồ Dòng chảy kho báu Tây Ban Nha. Tuyến đường tàu buồm Tây 
Ban Nha (màu trắng) xuyên Đại Tây Dương bắt đầu năm 1492, xuyên Thái Bình Dương 
năm 1565. Tuyến tàu buồm Bồ Đào Nha (màu xanh), hoạt động 1498-1640. Các thành 
phố nằm trên các tuyến này đều trở nên thịnh vượng.   
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Việt Nam đã thoát nghèo từ lâu cho nên theo thuyết Maslow, nhu cầu 
của xã hội bây giờ đang ở các thang bậc trên. Thế nhưng Chính thể dường 
như bỏ qua hoặc xem nhẹ các nhu cầu của xã hội về Văn hóa và Tinh thần   
để quá tập trung vào Kinh tế. Việc làm này cùng lắm chỉ giữ được Con 
người, Cộng đồng và Quốc gia tồn tại trong một thời gian. Về lâu dài tất yếu 
sẽ dẫn đến suy thoái và suy sụp.   

Nguyên lý cơ bản để đáp ứng các vấn đề trên là cốt lõi của Triết lý 
“Và”, đó là: Mỗi Con người, mỗi Cộng đồng, mỗi Quốc gia đều có quyền 
bình đẳng về việc đáp ứng cũng như có trách nhiệm thực hiện cùng lúc 5 
Thang bậc Nhu cầu xã hội. Đây là chìa khóa để mỗi Con người, Cộng đồng 
và Quốc gia phát triển. Chỉ có như thế mới tăng cường được sức mạnh Nội 
sinh của Việt Nam , từ đó có cơ sở để tiếp thu sức mạnh Ngoại nhập.  

Việt Nam đã đột phá khi thay đổi nhận thức từ chỗ coi mục tiêu là tiến 
lên Chủ nghĩa Cộng sản đến chỗ thực tế coi Quyền lợi Quốc gia là tối 
thượng. Song chỉ như thế vẫn chưa đủ, chưa kể việc đưa nhận thức này vào 
thực tiễn vẫn theo cách làm cũ là “dò đá qua sông” và “tiến từng bước vững 
chắc” quen thuộc, đến nay không còn phù hợp.  

Cần thiết phải có Nhận thức mới để đưa đất nước phát triển, dựa trên 
việc đáp ứng 5 thang bậc nhu cầu xã hội. Nhận thức mới này bắt đầu từ quan 
niệm: Vì Đất nước và Con người là một, cho nên phải xác định Quyền lợi 
Con người và Quyền lợi Quốc gia là tối thượng. Đặt Con người trước là vì, 
có Người mới có Nhà, có Nhà mới có Nước.     

 Từ đây, sẽ thấy trong “Điều mong ước cuối cùng” ở Di chúc của Bác 
Hồ có 6 việc, trong đó có 5 việc “Nội sinh” và 1 việc “Ngoại nhập” mà 
Chính thể và Xã hội cần làm. Theo thứ tự thì muốn tồn tại phải làm cùng 
lúc, đồng bộ 3 việc là giữ gìn “Hòa bình, Thống nhất, Độc lập”, muốn phát 
triển phải làm cùng lúc, đồng bộ 3 việc là xây dựng “Dân chủ, Giầu mạnh và 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới”.  

Việt Nam muốn phát triển phải tiến hành cùng lúc, đồng bộ 3 việc trên, 
với “Xây dựng Dân chủ” đi trước một bước. Muốn xây dựng Dân chủ phải 
hiểu thế nào là Dân chủ. Khi mới làm Cách mạng, trình độ của người dân và 
cán bộ khi đó còn thấp, không ít cán bộ ở cơ sở còn mù chữ, vì thế Bác Hồ 
giải thích đơn giản Dân chủ là “Làm cho Dân được mở miệng”, bắt đầu bằng 
tự do báo chí, tự do biểu tình,… Song, đó là chuyện trước đây 100 năm.  
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  “Được mở miệng” là “Thần linh pháp quyền” của Dân, là 
     Cơ hội lớn mà Trời, Đất và Dân “Cho” Lãnh đạo và Chính thể, nhờ đó    

   Lãnh đạo và Chính thể được Đàng hoàng và giữ vững Vị thế          

 Như tiếng nói đầu tiên của trẻ thơ là “Mẹ”,   

“Duy vật” là khởi đầu nhận thức của con người. 
Truyện “Khiếm thị xem voi” từ phương Đông, lấy 
hình ảnh “Voi” ví như Thế giới, “Khiếm thị” ví như tri 
thức cá nhân. Từ đây thấy, nếu coi Duy vật ấu trĩ là 
trên cả, sẽ hành xử theo Triết lý “Hoặc” tức Đúng / 
Sai, Ta / Địch với những gì Khác biệt. Song nếu bỏ 
qua tư duy Duy vật sẽ đến được cảnh giới của 
Triết lý “Và” tức Đoàn kết / Hội nhập.   

Truyện “Vua cởi truồng” từ phương Tây, 

nói về hậu quả bệnh Duy ý chí - Tự huyễn 
hoặc, căn bệnh của Độc quyền. Truyện kể có 
ông vua “Thông minh” gặp anh thợ may nói có 
loại vải mà kẻ dốt không thấy, chỉ ai thông minh 
mới thấy. Sợ bị chê dốt nên vua đặt may ngay. 
Được cả Triều đình khen đẹp và oai, vua quyết 
định diện bộ mới trước thiên hạ. Song người 
Dân chỉ im lặng, rồi cười lớn khi một cậu bé reo 
to: “Vua cởi truồng”. Vua giật mình, nhìn xuống 
và chạy vội về cung mặc lại long bào.   

 Người dân Việt Nam thấy rõ, “Dàn khoan” 

hay Bãi “Tư Chính” không đáng lo, “Tàu sân bay” 
hay “Dân quân biển” cũng chẳng đáng sợ. Đó là vì 
khi cố “Độc chiếm Biển Đông; Bá quyền thế giới”, 
thì chính Trung Quốc lại thúc đẩy, tạo điều kiện 
để Việt Nam và các Cường quốc trở thành khối 
Đồng minh vững mạnh, cùng bảo vệ Chủ quyền 
Việt Nam và Tự do hàng hải ở Biển Đông.  

Vì “Ý Dân là Ý Trời”, nên đi cùng Dân,  

Chính thể được Đàng hoàng và có Vị thế, Đất 
nước được phát triển, Trung Quốc thành Láng 
giềng tốt, Lãnh đạo được vinh danh; Còn nếu lại 
làm khác Dân, kết cục không tốt đẹp như vậy.  

 
 
> 
   

Ảnh trên, từ trên: Tranh vẽ minh họa truyện 
“Khiếm thi xem voi” và “Vua cởi truồng”.  

Ảnh dưới, từ trên: 1) Tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tại cảng Đà Nẵng, ngày 
05/03/2018;  2) Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc làm nhái kiểu “nhảy cầu” của 
Liên Xô cũ đã lỗi thời. Trung Quốc biết tàu quá lạc hậu, nên không dại dùng để đối phó 
với Mỹ, mà dùng để dọa và bắt nạt những ai Kiêu ngạo, song lại Hèn và Dốt. 
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Giờ đây cần rõ, “Dân chủ” là tôn trọng và tạo điều kiện cho người 
Dân đi tìm Hạnh phúc bằng con đường riêng của mình. Với quan niệm 
này, thấy rõ sẽ không thể đáp ứng nhiệm vụ “Xây dựng Dân chủ” bằng công 
cụ là Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho.  

Quan niệm này được củng cố hơn nếu nhớ, thế kỷ 21 là Thế kỷ của 
Dân chủ với một trong các biểu hiện là: Nếu ở thế kỷ 20, “Âm mưu”, tức 
mưu lược ít người biết, là một trong các điều kiện chiến thắng, thì giờ đây, 
“Dương mưu”, tức mưu lược nhiều người biết và tham gia, ví như Google, 
mới là yếu tố dẫn đến thành công. 

Ngoài “Dân chủ” yếu tố thứ hai làm Việt Nam giầu mạnh là “Góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới”, cụ thể là tham gia tích 
cực vào "Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Mở", trong đó xem 
“Việt Nam là Quốc gia then chốt”, được Tổng thống Mỹ Donald Trump và 
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ủng hộ tích cực.  

Việc cần làm trước mắt là cho thuê có thời hạn một số vùng Biển, 
Đảo của Việt Nam. Đối tượng thuê là một số quốc gia văn minh, ví như 
cho Hoa Kỳ có thể thuê quân cảng Cam Ranh. Ý tưởng này xuất phát từ 
việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tháng 8/2019 bày tỏ ý muốn mua 
đảo Greenland của Đan Mạch, cũng như xuất phát từ sự việc bi tráng ở Gạc 
Ma, nơi tranh chấp giữa Trung Quốc, Philippin, Đài Loan và Việt Nam, ở đó 
Trung Quốc đã không ngần ngại thảm sát 64 chiến sĩ công binh Việt Nam 
không vũ trang năm 1988.  

 Việc “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới” 
không những thể hiện ở việc Việt Nam chủ động cùng các cường quốc bảo 
đảm tự do hàng hải quốc tế ở Biển Đông cũng như các vùng biển khác, mà 
còn phải phấn đấu trở thành tấm gương và hỗ trợ các Quốc gia còn bị ràng 
buộc bởi Triết lý “Hoặc” cực đoan trên thế giới tiến tới Hội nhập.  

Chỉ có đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, thì mỗi tổ chức, mỗi Quốc gia 
mới lớn mạnh. Chỉ có như thế, Việt Nam mới chấm dứt được chuỗi bỏ lỡ 
cơ hội kéo dài từ năm 1975 đến nay, để từ nay vừa tập trung được các 
nguồn lực trong nước, thu hút được các nguồn lực quốc tế, đưa Việt Nam tới 
năm 2045 thực sự trở thành một đất nước thực sự Độc lập - Tự do - Hạnh 
phúc, một Quốc gia phát triển và một Cường quốc biển.     
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Phần 2 
CHÍNH THỂ MỆNH LỆNH THEO MÔ HÌNH 

XHCN KIỂU XÔ VIẾT GẮN VỚI TRIẾT LÝ “HOẶC” 
KHÔNG CÒN PHÙ HỢP Ở THẾ KỶ 21 

 

 

 

       I) CÁC HỌC THUYẾT TRÊN CƠ SỞ DUY VẬT Ở 
     THẾ KỶ 20 KHÔNG THÍCH ỨNG Ở THẾ KỶ 21 

Trong thế kỷ 20, những người theo Chủ nghĩa Duy vật cho rằng Vật 
chất có trước Tinh thần, Tinh thần có sau và Vật chất sinh ra Tinh thần. Vì 
thế, những gì liên quan đến vật chất, như Kinh tế, Công nghiệp,… được họ 
gọi là Hạ tầng cơ sở, còn những gì liên quan tới tinh thần ví như Văn hóa, 
Nghệ thuật,… được gọi là Thượng tầng Kiến trúc.  

Vì coi Vật chất là gốc, tinh thần là ngọn, vật chất có trước, tinh thần có 
sau, nên từ đây sinh ra Chủ nghĩa Thực chứng, tức là chỉ công nhận và coi 
trọng những gì đo, đong, đếm được. Cũng phổ biến quan niệm coi Cách 
mạng Công nghiệp là nền tảng, bởi vì từ đây làm thay đổi Lao động, rồi từ 
thay đổi Lao động làm thay đổi cấu trúc Lao động tức thay đổi Xã hội.  

Việt Nam đến nay vẫn bị ảnh hưởng bởi các quan điểm này, khi xem 
phát triển Kinh tế là nhiệm vụ trung tâm và sớm đưa nước ta “cơ bản” trở 
thành nước công nghiệp “theo hướng hiện đại”; cho dù, đã sửa và bổ sung 
hai cụm từ “Cơ bản” và “Theo hướng hiện đại”, khi tự thấy cách làm này bất 
khả thi, do tốc độ thay đổi của các “nước công nghiệp” rất nhanh. Đến ngay 
tên gọi họ cũng thay đổi từ “nước công nghiệp” thành “Nước phát triển”, 
trong khi ta chậm trễ nên vẫn giữ tên cũ, định hướng cũ.      

Bước sang thế kỷ 21, trên toàn thế giới, các quan niệm về vật chất và 
tinh thần đã thay đổi. Đã phổ biến ý kiến cho là không chỉ con người có tinh 
thần, mà cây cỏ hay thậm chí máy móc cũng có tinh thần, và trong không ít 
thí nghiệm, người ta cho là còn đo được cả tinh thần. Giờ đây tồn tại quan 
niệm Vật chất và Tinh thần thực chất là một thể Thống nhất, không phải tách 
rời và có trước, có sau như Chủ nghĩa Duy vật thế kỷ 20 quan niệm. Đây là 
lý do thứ nhất để nói vì sao lại nói các Học thuyết có từ Chủ nghĩa Duy vật, 
ví như Chủ nghĩa Mác không còn chiếm vị trí chủ đạo trong Thế kỷ 21.    

Đây cũng là cơ sở để cho là Thời kỳ Phục hưng (Renaissance) không 
sinh ra từ Cách mạng Công nghiệp, mà cùng lắm chỉ có thể coi đây là một 
cặp song sinh. Theo quan niệm này Thời kỳ Phục hưng trước hết là cuộc 
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Cách mạng của các tư tưởng tốt đẹp. Nó đánh dấu Đột phá lớn nhất về Thay 
đổi tư duy trong lịch sử nhân loại giữa Lòng tin thuần túy, Nghi lễ, Tín 
điều với Quan sát, Thực nghiệm, Tư duy phê phán.  

Nhờ tư tưởng của những người Mở đường, tức các Tinh hoa kiệt xuất 
như Copernicus, Vesaliuss, Galileo,… và của các Giới tinh hoa thời đó nên 
đồng thời đã khai sinh khoa học hiện đại, và chỉ cần 100 năm, từ năm 1450 
đến 1550, làn sóng Đổi mới đã trào dâng đưa châu Âu tiến về phía trước, 
trong đó máy in có vai trò đặc biệt quan trọng là lan truyền tri thức. 

Quan niệm này được minh họa bởi việc ngay từ thế kỷ 13, chứ không 
phải chờ đến thế kỷ 15, khi máy hơi nước ra đời, người châu Âu đã biết trân 
trọng đồng hồ cơ - “cỗ máy” đo thời gian. Người châu Âu gọi đồng hồ là 
“Mẹ của tất cả máy móc”. Họ cho là nhờ đồng hồ mà con người khỏi lệ 
thuộc vào Mặt trời và Mặt trăng.  

Đồng hồ được đánh giá cao như vậy còn là vì nó đã mang đến khả 
năng tổ chức công việc và - quan trọng nhất - là đo lường chi phí lao động 
nhờ tính toán số giờ thực hiện công việc. Trước khi có đồng hồ cơ khí, thời 
gian ít có giá trị như một yếu tố đo lường.  

Tuy nhiên, trong mắt người phương Đông thời đó, đồng hồ không hề 
có giá trị như vậy. Cùng lắm nó là một thứ đồ chơi, một trang sức đắt tiền và 
vì thế người ta chẳng bận tâm nghĩ nhiều về sử dụng chúng. Thậm chí một 
ông vua anh minh như Càn Long (lên ngôi từ 1736 đến 1795) còn viết thư 
cho vua George III: “Chúng tôi không bao giờ tích trữ những vật thể kỳ lạ tài 
tình (đồng hồ), cũng không cần thêm sản phẩm từ vương quốc các ngài”. 

Cũng như máy in trong Thời kỳ Phục Hưng trước kia đã lan truyền 
tri thức ra toàn châu Âu, trong Thời kỳ Phục hưng mới, Internet đã lan 
truyền tri thức ra toàn thế giới. Song cũng như máy in, Internet có tác dụng 
tốt với những người đang mong muốn thay đổi để mình được tốt đẹp hơn, 
thông qua làm việc, học tập,… song trái lại, Internet cũng có tác dụng ít tích 
cực với những người vô công rồi nghề. Vì thế, nói số người dùng Internet 
chưa đủ, quan trọng là người ta sử dụng nó để làm gì.  

Không ít nhà nghiên cứu chính sách nổi tiếng thế giới cho rằng: Trong 
vòng khoảng 500 năm đến nay, đã có ba cuộc thay đổi lớn nhằm định hình 
lại quyền lực và vị thế trên phạm vi toàn cầu trên tất cả các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế và văn hóa: 
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 Muốn có đèn điện, phải từ bỏ việc chỉ dám cải tiến  
đèn dầu; Muốn đất nước phát triển cần có Chí khí và Trí tuệ, 

                        để tạo lập Niềm tin mới, Chính thể mới, Con người mới 

Triết gia Aristote thời cổ Hy Lạp cho là: “Vật thể rơi tự nhiên có tốc độ rơi tỉ lệ 

thuận với trọng lượng”, tức là theo ông vật nặng hơn sẽ rơi nhanh hơn. Trong thời gian 
kéo dài chừng 2000 năm, điều này là chân lý và không một ai dám nghĩ khác.  

Đến thế kỷ 16, chàng thanh niên 20 tuổi Galileo 

người Ý nghi ngờ chân lý này. Galileo lấy hai quả cầu sắt to 
bằng nhau, một đặc, một rỗng, cùng thả từ tháp nghiêng 
Pisa xuống. Mọi người kinh ngạc khi thấy hai quả cầu rơi 
gần cùng lúc và “Định luật rơi tự do” mang tên ông ra đời. 

Thế là sau 2000 năm, cuối cùng vẫn có được một 

người dám nghĩ “Trái quan điểm”, dám làm “Trái Đức 
tin” của Lý luận Quyền uy mượn tên của Aristote. Triết gia 
Aristote không tạo ra Lý luận quyền uy, song mỗi người đã 
thần thánh hóa nó và tự ràng buộc mình.  

Đây là khởi đầu cuộc cách mạng về nhận thức để 

những người Mở đường biết tự giải phóng tư tưởng để góp 
phần cho việc hình thành Tầng lớp Tinh hoa mới và tạo 
nên cuộc Thay đổi Văn hóa, Chính trị, Xã hội vĩ đại bậc 
nhất trong lịch sử nhân loại, đó là Thời kỳ Phục hưng. 

Nhiều người có quan điểm khác biệt với thứ Lý luận 

Quyền uy đang mượn tên Các Mác. Cũng như Aristote, 
Các Mác không tạo ra thứ Lý luận quyền uy. Đó chỉ do mỗi 
người thần thánh hóa nó để tự ràng buộc mình. Giờ đây đã 
rõ, như nước sông và nước giếng, Tư tưởng Hồ Chí Minh 
và Học thuyết của Mác được phát triển hoàn toàn độc 
lập, có cơ sở và vùng ứng dụng hoàn toàn khác nhau.   

Đủ cơ sở để nói: Học thuyết Mác đã thuộc về lịch 

sử, còn Niềm tin, Văn hóa và Chủ thuyết Hồ Chí Minh sẽ là 
cơ sở để Chính thể và người Dân thế kỷ 21, cùng xây 
dựng Niềm tin mới, Chính thể mới, Con người mới để 
cùng Thế giới bước vào Thời kỳ Phục Hưng mới – Thời 
kỳ Cách mạng Xã hội 4.0 đã đến trên toàn thế giới. 

   
 

Ảnh trên: Tháp nghiêng Pisa, Ý, nơi Galileo làm thí nghiệm. 
Ảnh giữa: Biển xanh ở Hawaii, một trong các “Vùng đất lành” tiêu biểu trong thế 

kỷ 20 bởi tư tưởng “cùng Nghĩ, cùng Làm” với Mỹ và thế giới. 
Ảnh dưới: Cùng Trung Quốc và Ấn Độ, Việt Nam được xếp thứ 76/141 nước 

và nền kinh tế dựa trên năng lực và kết quả sáng tạo. Thái Lan là 57/141, Campuchia 
129/141, Lào 138/141, Indonesia 100/141, Philippines 95/141 và Malaysia 32/141. 
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Cuộc thay đổi Quyền lực và Vị thế đầu tiên đã diễn ra trong khoảng từ 
thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 18 đã tạo dựng nên vị trí mạnh mẽ và lâu dài về 
kinh tế và chính trị cho các quốc gia phương Tây, nhờ các quốc gia này đã 
thay đổi Tư duy để tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp và nông nghiệp thông 
qua sự phát triển bùng phát của khoa học, công nghệ, thương mại,… Trong 
khi trước đó trung tâm quyền lực thuộc về châu Á. 

Cuộc thay đổi quyền lực và vị thế thứ hai diễn ra vào cuối thế kỷ 19, 
đánh dấu việc Mỹ trở thành quốc gia quyền lực nhất, lớn mạnh hơn tất thảy 
quốc gia khác hợp lại. Trong suốt thế kỷ 20, Mỹ đã thống trị kinh tế, chính 
trị, khoa học và văn hóa trên toàn cầu. Trong suốt 20 năm gần đây, vị thế 
siêu cường duy nhất, bất khả chiến bại của Mỹ là hiện tượng vô tiền khoáng 
hậu đặc biệt trong lịch sử hiện đại. Cho đến ngày hôm nay mặc dù Trung 
Quốc đã thay Liên Xô trở thành siêu cường số 2 trên thế giới và đang cố tạo 
ra “Giấc mơ Trung Hoa” để từng bước chiếm giữ vị trí độc tôn của Mỹ, tuy 
nhiên ngày mà điều này trở thành sự thực chắc còn xa lắm. 

Cuộc thay đổi quyền lực và vị thế thứ ba đang diễn ra, đánh dấu bằng 
việc nhiều quốc gia còn lại tham gia vào việc phân định lại Quyền lực và Vị 
thế trên thế giới. Sự thay đổi này dễ được nhận thấy ở Trung Quốc, Ấn Độ 
cũng như nhiều quốc gia khác ở châu Á, và dần dần, không còn bị bó hẹp 
trong các khu vực này nữa. Đó là lý do vì sao lại nói đây là Thời đại của 
“Các quốc gia còn lại”. 

Việt Nam nhất định phải phấn đấu để là đất nước thành công trong 
“Các quốc gia còn lại”. Nhiệm vụ này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ 
trong những chữ cuối cùng trong Di chúc của Người, đó là “Góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới”. Muốn vậy, trước hết phải Kiến 
tạo Triết lý mới, Kiến tạo Mô hình phát triển mới, cũng như hình thành một 
Thế hệ mới Công dân mới với Văn hóa mới được hình thành từ một Đức tin 
mới, và dĩ nhiên, được truyền tải bởi một Tầng lớp tinh hoa mới. 

Với cuộc CMCN 4.0, một chỉ báo đã xuất hiện Thời kỳ Phục Hưng 
mới, càng thấy rõ hơn việc đã đến lúc từ Lãnh đạo đến mỗi người dân Việt 
Nam phải từ bỏ lối nghĩ quen hướng về quá khứ, tầm nhìn hướng vào trong, 
để bắt đầu xây dựng một Thế giới mở, một Quốc gia mở, được cụ thể bằng 
suy nghĩ về Tương lai với Tầm nhìn hướng ra ngoài, để cùng bắt tay vào 
sự Khởi đầu với các Kế hoạch và Thiết kế mới đầy kỳ vọng.        
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Dưới thời Minh Trị Thiên hoàng, Nhật Bản trở nên thần kỳ nhờ 
 tiến hành đồng bộ ba việc: 1) Kết bạn với Mỹ và Châu Âu; 2) Xây dựng 

Thần đạo Quốc gia Nhật Bản; 3) Làm cho người Nhật được Tự do 

Cũng như Việt Nam, Nhật Bản chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc. Nho giáo, 

Đạo Lão, Đạo Phật đến từ Trung Quốc có vị trí không nhỏ với văn hóa, kinh tế Nhật Bản, 
Cuối thế kỷ 19, tư duy bảo thủ đã dẫn Nhật Bản đến nguy cơ suy sụp. Thiên hoàng Minh 
trị và các cố vấn cho là để thoát tình trạng này, đầu tiên phải kết bạn với Mỹ và châu 
Âu để thu nhận tri thức mới; Qua đó Nhật Bản có vị thế trên trường quốc tế. Nhà vua 
học hỏi Văn minh phương Tây, cho rời thủ đô từ Kyoto về Edo và đổi tên là Tokyo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để học hỏi Văn minh phương Tây có hiệu quả, nhà vua đưa Thần đạo, vốn bị áp 

lực của Tôn giáo ngoại lai, trở thành Tôn giáo quốc gia, tôn giáo của mọi người Nhật. 
Đồng thời hạn chế sự mở rộng quá mức của các tôn giáo ngoại nhập, nhất là Đạo Phật. 
Phục hưng Thần đạo là nền tảng quan trọng cho một “Nhật Bản mới” thời Minh Trị.  

Vị Hoàng đế trẻ ký Tuyên thệ, lập nên Quốc hội để cùng thảo luận với dân 

chúng trong các Quyết sách Quốc gia; Mọi người dân đều phải lo việc nước, để mở ra 
cơ hội, việc làm, tìm công danh sự nghiệp; Chìa khóa mở ra tương lai phát triển cho 
Nhật Bản là Văn hóa truyền thống, Danh dự, Lòng tự tôn dân tộc kết hợp với Tri 
thức tiến bộ và hiện đại của nhân loại. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ảnh trên, từ trái: 1) Thiên hoàng Minh Trị (1852-1912); 2) Một Lễ hội Thần đạo ở 

Nhật Bản; 3) Một miếu thờ Thần trên núi ở Nhật Bản. 
Ảnh dưới: Chùa Tam Chúc ở Hà Nam rộng 5000 ha, có 1.200 bức tượng từ đá sa 

thạch và mua nhiều báu vật. Chùa Tam Chúc thật có từ thời nhà Đinh, ở bên kia dãy 
Thất Tinh. Theo các báo, Dự án Tam Chúc sẽ là quần thể chùa lớn nhất thế giới. Dự án 
gây nhiều tranh cãi vì Duy vật hóa, thương mại hóa Đạo Phật và hạ tầng được đầu 
tư bằng vốn Nhà nước, trong khi đất nước nghèo và còn nhiều việc phải làm. 
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                  II)  CHỈ 18 NĂM VỚI TRIẾT LÝ “VÀ”,  
                 LIÊN XÔ ĐÃ THÀNH CƯỜNG QUỐC    

Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 lật đổ Đế quốc Nga, mở ra Liên 
bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết, gọi tắt là Liên Xô. Kỳ tích không 
tiền, khoáng hậu của chế độ mới là chỉ trong một thời gian rất ngắn, đã đưa 
một đất nước lạc hậu trở thành một nước công nghiệp với tốc độ công nghiệp 
hóa nhanh nhất mà thế giới từng ghi nhận. 

Trong lịch sử, Anh cần 200 năm, Mỹ cần 120 năm, Nhật Bản cần 40 
năm để trở nên một nước công nghiệp. Sau này, Hàn Quốc, Singapore,… có 
nhanh cũng cần một thời gian chừng 30 năm. Nhưng khởi nguồn từ một nền 
sản xuất lạc hậu, Liên Xô đã thực hiện thành công một sự nghiệp tưởng như 
không tưởng, đó là vượt qua Anh, Pháp, Đức để trở nên cường quốc công 
nghiệp thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ, tất cả chỉ trong vòng 18 năm. 

Chỉ trong thời gian 18 năm, trình độ kỹ thuật của Liên Xô đã nhảy 
vọt từ thế kỷ 16 lên thế kỷ 20 nhờ Nhà nước “Và” Tầng lớp tri thức, tức 
Quyền lực “Và” Trí tuệ là một. Nhiều nghiên cứu thời đó, nhất là ở phương 
Tây, thống nhất nhận định rằng, thế giới đang chứng kiến một tiến bộ kinh tế 
to lớn nhất từng ghi nhận, trong các cuộc cách mạng công nghiệp.  

Chỉ trong thời gian 18 năm, một xã hội chủ yếu là phong kiến đã 
thay đổi để trở thành một đất nước công nghiệp. Và lần đầu tiên trong lịch 
sử, một kỳ tích như vậy không phải do Chủ nghĩa Tư bản, mà là do Chủ 
nghĩa Xã hội tiến hành. 

Có thể lấy một số thông tin và dữ liệu để minh họa cho kỳ tích này. Đó 
là 20 năm sau khi Liên Xô ra đời, thì sản lượng công nghiệp năm 1937 đã 
tăng gấp 5 lần so với năm 1927 và so với năm 1917 thì tăng gần gấp 10 lần 
và chiếm 77,4% tổng sản phẩm kinh tế quốc dân.  

Sản lượng nông nghiệp tăng 2 lần so với 1917, thu nhập bình quân đầu 
người tăng 3 lần so với 1917. Nạn mù chữ vốn chiếm gần 90% dân số Nga 
năm 1917, sau 20 năm đã cơ bản được thanh toán. Sản xuất quốc phòng tăng 
gần 3 lần chỉ sau 5 năm, vũ khí trang bị và trình độ cơ giới hóa cho quân đội 
Liên Xô đã đạt tương đương với các cường quốc khác trên thế giới. 

Trước Thế chiến 2, sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng gấp 7,7 
lần so với năm 1917, hàng năm tăng 14%. Công nghiệp Liên Xô chiếm 
77,4% cơ cấu kinh tế và 10% tổng sản lượng toàn thế giới. Năm 1944, Eric  
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Thế giới đã bước sang Thời đại mới  -  Thời                                   
đại Hội nhập. Việt Nam đã bước sang Giai đoạn mới -                           

Giai đoạn “Cùng Nghĩ, cùng Làm, cùng Hưởng” 

Muốn thành công, trước hết phải Kiến tạo Triết lý, nhất là Triết lý về Tổ chức 

và Nhân sự. Ví như để giải quyết việc biên chế ngày càng bành trướng đến mức quá 
sức chịu đựng của tổ chức do công việc ngày một nhiều, một đa dạng, Tập đoàn tư vấn 
Gartner nổi tiếng thế giới đưa ra khái niệm “Những người Đa năng” và coi là 
“Phương châm Chọn lựa & Đào tạo cán bộ”.   

Gene Sperling, Cố vấn Kinh tế của Tổng 

thống Mỹ Bill Clinton, tác giả cuốn sách nổi tiếng 
“Người thúc đẩy tăng trưởng” mô tả: “Người đa 
năng” là những người sẵn sàng tham gia thi 
Olympic, song chưa xác định sẽ thi môn nào”. 
Hình ảnh này dùng để mô tả những người luôn  
sẵn sàng và có đủ năng lực để làm mọi việc với 
chất lượng cao. Vậy là “Người đa năng” cũng có 
những phẩm chất tương đồng với “Người Kiến 
tạo và Khởi nghiệp”. 

Nếu như trước đây, Triết lý “Nhà nước Chỉ 

đạo, Nhà nước Tổ chức làm”, đã tự chuyển hóa 
để trở thành “Nhà nước Chỉ đạo, Nhà nước và 
Nhân dân cùng làm”, thì giờ đây Triết lý này 
một lần nữa lại tự diễn biến để thành Triết lý 
mới “Nhà nước và Nhân dân cùng Dẫn dắt, 
cùng Hành động”. Vậy là Triết lý cốt lõi của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh xem Đoàn kết tức Trân trọng, 
Liên kết, Thống nhất các sự Khác biệt, kể cả Đối 
lập, không những vừa tương đồng với đặc trưng 
Độc lập của thế kỷ 20, mà còn tương đồng với 
đặc trưng Hội nhập của thế kỷ 21, thể hiện qua 
Cách mạng Xã hội 4.0 với thực chất là kết nối 
giữa Thực tại thực và Thực tại ảo.   
 

Ảnh trên: Ngày 29/11/2018, Thủ tướng 
Chính phủ khai mạc Techfest 2018 do Bộ KH & 
CN tổ chức. Tại đây ông tuyên bố: Năm 2045 
Việt Nam sẽ phải là Quốc gia phát triển. Ông 
cũng đồng thuận với Triết lý: Rủi ro lớn nhất chính là không dám rủi ro, không dám Thay 
đổi, và lên tiếng hỏi các vị đại biểu “Các bạn đã sẵn sàng chấp nhận “Thử và Sai”?”.  

Ảnh dưới: Ông bà Tổng thống Bill Clinton trong lần thăm Việt Nam. Cả hai ông bà 
đều là những người bạn lớn, những người đã góp phần tích cực đưa quan hệ Việt Nam 
và Hoa Kỳ lên một tầm cao mới, tạo tiền đề cho Việt Nam hôm nay tiến nhanh vào Hội 
nhập toàn cầu. 
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Johnston, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ, sau khi thăm Liên Xô, đã có 
tuyên bố đến nay vẫn giá trị, đó là tiến bộ kinh tế của Liên Xô là “Một thành 
tựu phi thường trong lịch sử phát triển công nghiệp của cả thế giới”. 

Nông thôn Liên Xô đã có những biến đổi to lớn. Việc canh tác thủ 
công trên các mảnh ruộng nhỏ, dùng gia súc kéo cày đã được thay thế bởi 
các nông trường cỡ lớn được cơ giới hóa. Để có được kết quả này, Chính 
quyền Stalin đã làm khoảng 2-3 triệu người chết, trục xuất khoảng 2,5 triệu 
nông dân chỉ từ 1930 đến 1931. Tuy vậy, “Công nghiệp hóa” của Stalin đã 
cải thiện rất lớn điều kiện sống của đa phần dân số .Theo các học giả, việc 
thực hiện tập thể hóa nông nghiệp theo lối cưỡng chế đã "hiện đại hóa đáng 
kể nền sản xuất nông nghiệp truyền thống ở Liên Xô, và đặt cơ sở cho mức 
sản xuất lương thực tương đối cao vào những năm 1970 và 1980" . 

  Vào năm 1940, Liên Xô đã có thể tự hào thông báo rằng không có 
người thất nghiệp và nạn mù chữ đã được loại bỏ, điều mà nhiều cường quốc 
tư bản phương Tây đương thời như Mỹ, Pháp... thời đó cũng chưa hoàn 
thành được. Nhiều chính sách hiệu quả của Stalin vẫn được áp dụng ở Nga 
cho tới nay. Năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho khôi phục 
chương trình duy trì vị thế hàng đầu thế giới của thể thao Nga có từ thời 
Stalin để "tỏ lòng tôn kính truyền thống lịch sử của đất nước chúng ta". 

Chính sách Stalin làm phụ nữ Liên Xô được bình đẳng, được hưởng 
nền giáo dục và quyền lao động như nam giới. Toàn bộ dân Xô Viết được 
chăm sóc sức khoẻ miễn phí và vào năm 1960, tuổi thọ trung bình Liên Xô 
đã vượt cả Hoa Kỳ. Phụ nữ Liên Xô có quyền bầu cử trước cả các nước 
phương Tây và tham gia hoạt động chính trị - xã hội. 

Chính sách “Công nghiệp hóa” của Stalin đã thành công vượt bậc, đã 
làm Liên Xô trở thành cường quốc và đã làm Việt Nam đến nay vẫn ám ảnh 
và muốn “kiên định” mô hình này. Dĩ nhiên, làm thế sẽ dẫn đến thất bại, 
đơn giản là vì Dân tộc ta không có Stalin, đất nước ta không phải Liên Xô và 
bây giờ là năm 2019, không phải là những năm 1930 – 1940. 

Mô hình của Stalin đã thành công rực rỡ do đáp ứng cao nhất các nhu 
cầu của nhân dân Liên Xô, thể hiện trong các Thang bậc xã hội đầu tiên 
của Tháp Maslow. Nhờ thế Liên Xô trở thành Cường quốc. Song cũng chính 
Mô hình này đã làm Liên Xô sụp đổ, bởi không còn phù hợp khi phải đáp 
ứng các Thang bậc tiếp theo của nhu cầu xã hội.    
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                  Trung Quốc trở nên cường quốc trước hết nhờ Lãnh đạo cam  
        kết với xã hội có Đường lối mới và từ đó kêu gọi: “Trung ương không có  
                 tiền, nhưng có chính sách, các đồng chí mở đường máu tiến lên” 

Jared Kushner, con rể ông Donald Trump 

nhận nhiệm vụ phân tích dữ liệu tranh cử với nguồn 
lực “gần bằng không”. Ít kiến thức, ít kinh nghiệm 
truyền thông xã hội, Kushner dùng cách "Thử và 
Sai" để giúp bố vợ chiến thắng trong các bang quan 
trọng là Michigan, Pennsylvania. Kushner góp phần 
đáng kể để ông Donald Trump thành Tổng thống 
Mỹ. Anh nói: “Chúng tôi không ngại Thay đổi, 
không sợ Thất bại và cố làm nhanh nhất, rẻ nhất. 
Biện pháp kém hiệu quả, chúng tôi bỏ ngay. Tức là 
phải ra quyết định, khắc phục thiếu sót và phát 
huy hiệu quả thật nhanh”.         

 Tr. 215, cuốn “Việt Nam nhất định phát triển” của Viện N/C SENA, được NXB 

Lao động xuất bản năm 2002, đã minh họa cho cách thức “Thử và Sai”, một phương 
pháp làm việc ít thấy trong thế kỷ 20, song phổ biến trong thế kỷ 21, khi viết: 

 “Có hai chai thủy tinh, một có mười con ong, một có mười con ruồi. Đáy chai 

hướng về cửa sổ, nút chai mở. Các con ruồi bay loạn xạ, nháy mắt đã ra khỏi chai. Còn 
các con ong do biết đi về phía ánh sáng tức là về sự sống, nên cố bò qua đáy chai mà 
không hiểu tuy trong suốt song không thể đi qua.  

Kết quả trái mong đợi. Mười con ong lao động cần cù, được xem là kiến trúc sư, kỹ 

sư thông tin, lại chết khô ở đáy chai (Thất bại vì “Sao chép”, “Làm theo Ý chí”, “Làm 
theo kinh nghiệm” và không “Theo Tầm nhìn” - TG). Mười con ruồi đáng ghét lại 
nhởn nhơ (Thành công nhờ biết “Thử và Sai” - TG)... Vậy, Hành động cũng là Nghiên 
cứu, thậm chí với không ít trường hợp, còn là cách nghiên cứu duy nhất đúng”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ảnh trên từ phải:  Ông Donald Trump; Con gái Ivanka; con rể Jared Kushner. 
Ảnh dưới từ trái: 1) TS. Minh Đường với GS. Anh hùng Lao động Vũ Khiêu năm 

2002 và cuốn “Việt Nam nhất định phát triển”, xuất bản cùng năm; 2) TS. Minh Đường 
và Anh hùng Quân đội La Văn Cầu, năm 2012, khi lấy tư liệu để biên soạn cuốn “Giai 
đoạn mới, Chính thể mới, Văn hóa mới”, xuất bản cùng năm.  
  



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       60      

 

III) CHỈ 3 NĂM VỚI TRIẾT LÝ “HOẶC”, 
LIÊN XÔ ĐÃ NHANH CHÓNG SỤP ĐỔ 

Tiến trình sụp đổ của Mô hình XHCN Xô Viết với đặc trưng là Chính 
thể Mệnh lệnh - Xin/Cho bắt đầu từ Ba Lan năm 1989, rồi Hungary, Đông 
Đức, Bulgaria, Tiệp Khắc,... Ngày 26/12/1991 Liên Xô bị giải thể qua Tuyên 
bố số 142-H của Xô Viết Tối cao.  

Trước đó một ngày, ngày 25/6/1991, Tổng thống Liên Xô Mikhail 
Gorbachev từ chức và bàn giao mật mã kích hoạt tên lửa hạt nhân cho Tổng 
thống Nga Boris Yeltsin. Đúng 19 giờ 32 phút cùng ngày quốc kỳ Liên Xô ở 
Điện Kremlin được hạ xuống và thay bằng quốc kỳ Nga. Từ đây, Liên Xô và 
phe XHCN đã hoàn toàn đi vào quá khứ. 

Trước năm 1991, gần như không ai thấy trước sự sụp đổ của Liên Xô, 
vì không có dấu hiệu về Kinh tế gặp khó khăn, để từ đó phán đoán về sắp 
xuất hiện đại họa lớn cho chế độ XHCN Xô Viết. Dù chậm hơn, song tăng 
trưởng GDP của Liên Xô đến năm 1989 vẫn là 1,9%/năm và thâm hụt ngân 
sách vẫn dưới 9% GDP, còn xa mới đến mức nguy hiểm. Cũng không có 
dấu hiệu của các thế lực thù địch có thể gây khó cho Chính thể Xô Viết. 
Vào thời kỳ đó, đây là một trong các Thể chế vững mạnh nhất.    

Sự kiện Liên Xô sụp đổ đã lùi về quá khứ. Đã đủ thời gian để thấy,   
đây là một cuộc Cách mạng Văn hóa phi bạo lực. Đây là cuộc cách mạng 
bắt nguồn từ Giới tinh hoa Tầng lớp Chính thể và ngay sau đó được các Giới 
tinh hoa và các Tầng lớp xã hội hậu thuẫn và tham gia thực hiện. Và tất cả 
những người tham gia đều tự hào về điều này.  

Nhận định này có từ phát biểu của Thủ tướng Liên Xô khi đó Nikolai 
Ryzhkov, khi ông nói về “Tình trạng đạo lý hãi hùng nhất”: “Chúng ta ăn 
cắp từ chính bản thân của chúng ta, nhận và đưa hối lộ, láo khoét trong các 
báo cáo, trên báo chí, láo khoét từ các diễn đàn cấp cao, đắm mình trong láo 
khoét, rồi trao huân chương cho nhau. Và tất cả những điều này đã diễn ra - 
từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên”.  

Một lần nữa nhắc lại lời Tổng Bí thư Gorbachev về lý do cơ bản vì sao 
ông và nhân dân Liên Xô từ bỏ Mô hình Xô Viết: “Xã hội chúng ta, nhân 
dân chúng ta, những người có học vấn nhất, những người có trí thức nhất, 
đã bác bỏ Mô hình Xô Viết trên bình diện Văn hóa vì nó không tôn trọng 
Con người, nó đàn áp Con người về mặt Tinh thần lẫn Chính trị”.  
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                     “Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt tất thất bại; Bình đẳng, Hòa hợp, 
                      Sáng tạo ắt thành công” là Niềm tin cốt lõi của thế kỷ 21                 

Niềm tin là trạng thái tâm thức của mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia 

thể hiện tinh thần với thái độ hướng tới khả năng thực hiện một điều thực sự nào đó. 
Thiếu Niềm tin, sẽ xuất hiện sự ngờ vực, lo lắng. Vì thế, khi Quốc gia thiếu Niềm tin, sẽ 
khởi đầu của sự đánh mất bản sắc, vị thế và suy tàn; Con người thiếu Niềm tin, sẽ dẫn 
đến lo âu, mất kiểm soát và lòng tự trọng. Cho nên, muốn đất nước Thay đổi tốt đẹp, 
trước hết là Triết lý và Văn hóa, nhất là Chính trị, phải Thay đổi tốt đẹp. Còn nếu chỉ 
Thay đổi Quản trị, Kỹ trị, sẽ càng làm thêm rối. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu xem Triết lý hay Niềm tin Triết học là “Tìm thấy sự giống nhau trong các 

sự việc khác nhau và ngược lại”, thì Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã hình thành Triết lý mới 
khi Người nói: “Khổng Tử, Jesu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có những điểm chung đó 
sao?” và trả lời, đó là các vị ấy đều lo cho Tự do và Hạnh phúc của Con người. Rồi từ 
Triết lý, Người đi đến Hành động: “Tôi cố gắng là người Học trò nhỏ của các vị ấy”. 
Người hướng dẫn, với Thầy nào thì học gì. Theo đó, Người đã học tinh hoa ít nhất từ 
bốn vị Thầy, rồi từ đó tu dưỡng, tự chuyển hóa mình thành Thầy.  

 Vậy mà giặc Dốt, thể hiện ở tư tưởng “Lệ thuộc và Ra lệnh” đã tuyên truyền 

không đúng sự thực,  khi nói Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là học trò của Các Mác, Lênin và 
chỉ nhờ “Áp dụng sáng tạo” tư tưởng của hai ông Thầy này cho nên Người đã thành 
công, thì đúng là đỉnh cao của “Nói lấy được”.  

Vì thiếu Niềm tin cho nên giặc Dốt phải ẩn mình, giấu Dốt, cho nên bên ngoài thì 

hô hào “Chống” này, “Chống” nọ, cốt bên trong giữ ghế, để được cả Danh lẫn Lợi. 
Chúng đã “ăn cắp” Vật chất và Quyền lực của Dân, đã làm hỏng Tinh hoa của Thầy, lại 
còn giấu và làm trái Lời Thầy để lại. Nay đã đến lúc giặc Dốt phải trả Sự thật lại cho 
Sự thật, nếu không hậu quả sẽ “Khó lường”. 

  
Ảnh từ trái: Khổng Tử, Jesu, Các Mác, Tôn Dật Tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, 

học Khổng Tử là học Tu thân, biết Tôn trọng tiền nhân, đừng cứ xấu là đổ cho chế độ 
cũ; Học Jesu là học biết Thương yêu, thay vì Đấu tranh; Học Tôn Dật Tiên là học 
Sáng tạo Ngũ quyền trên cơ sở Tam quyền phân lập; Học Các Mác là học phép Biện 
chứng, không học việc Hủy diệt sự Khác biệt, muốn xóa bỏ Tín ngưỡng.  
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Các Tầng lớp xã hội Liên Xô ủng hộ Tổng Bí thư Gorbachev. Cuối 
năm 1989, các thăm dò dư luận cho thấy, dù có 70 năm sống với Mô hình 
Cộng hòa XHCN Xô Viết, nhưng nhân dân Liên Xô vẫn ủng hộ hợp pháp 
hóa các đảng khác, ngoài Đảng Cộng sản. Người dân cho rằng sẽ có “một 
nền kinh tế tốt, nếu Chính phủ cho phép tư nhân làm theo ý họ muốn”. 

Giới tinh hoa của Liên Xô cũng tích cực ủng hộ phong trào Đổi mới vì 
cho rằng, Phục sinh đạo lý là thiết yếu. Họ rà soát các Triết lý Chính trị và 
kinh tế Xô Viết, xem lại các qui phạm xã hội. Họ cho là, mối nguy không 
đến từ bên ngoài, mà là làm sao “Để người dân Liên Xô thoát khỏi chính 
mình, thoát khỏi các tiến trình phi luân đang giết chết các phẩm chất cao 
quí nhất của con người”. 

Giống như một đoàn quân đi đều có thể dẫn đến cộng hưởng và làm 
sập một cây cầu. Đã rõ nguyên nhân làm Liên Xô hùng mạnh và phe XHCN 
sụp đổ nhanh chóng là sự trùng hợp và cộng hưởng ba yếu tố:  

Thứ nhất: Khát vọng và Ý chí Phục hưng Văn hóa của Lãnh đạo và 
Tinh hoa Liên Xô. Những người này mong muốn đất nước của họ không đi 
xuống do “Duy trì quá lâu các thành tựu cũ”. Họ muốn tạo lập cho đất nước 
và nhân dân Liên Xô những thành tựu mới về vật chất và tinh thần. Họ 
không muốn kéo dài sự biệt lập mà muốn có sự Hội nhập với Thế giới.   

Thứ hai: Mô hình Chính thể Mệnh lệnh Xô Viết không có khả năng 
đáp ứng các Thang bậc trên về nhu cầu xã hội của tháp Maslow cho đại đa số 
nhân dân Liên Xô vốn bị xếp vào nhóm “Tuân lệnh”. Trong khi đó, sau khi 
nhu cầu cơ bản của nhân dân Liên Xô đã được đáp ứng, thì các nhu cầu phát 
triển tiếp theo ở các thang bậc trên tất yếu sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. 
Đây là nguyên nhân cơ bản làm cho Liên Xô sụp đổ. 

Thứ ba: Sự bất bình cao độ của nhân dân Liên Xô trước nạn tham 
nhũng, cũng như việc coi thường và hủy hoại phẩm giá con người của chính 
những kẻ đã tham nhũng lại có thái độ càn rỡ, hống hách sinh ra bởi Mô hình 
Ra lệnh kiểu Xô Viết, thể hiện rõ nét trong giai đoạn suy thoái.     

Cả ba yếu tố trên đều đã xuất hiện tại Việt Nam và đang ngày càng lớn 
mạnh. Nhận định trên cùng những gì đã xảy ra với Liên Xô, đã đặt những 
vấn đề lớn về phát triển cho tầng lớp Lãnh đạo, Giới Tinh hoa và các tầng 
lớp Xã hội ở Việt Nam hiện tại, để sớm đưa Việt Nam trở nên một Quốc gia 
phát triển bền vững.    
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 Lãnh đạo hiện vẫn bị ảnh hưởng bởi Triết lý, Thể chế Duy vật,  
cho nên quá chú trọng vào Kinh tế, mà chưa thấy khát vọng Tự do, Sáng   

  tạo ngày càng cao của các Tầng lớp và các Dân tộc trong xã hội    

Có thể mượn lá cờ của Phật Giáo để minh 

họa cho sức mạnh Đoàn kết/Hội nhập. Lá cờ Phật 
được thiết kế gồm 5 dải màu và dải màu thứ 6 được 
cấu thành từ 5 màu kia. Tất cả các mầu trên lá cờ 
đều tượng trưng cho vầng hào quang được tin là 
tỏa ra từ Đức Phật Thích-ca khi Ngài Giác ngộ, với 
5 màu sắc đại diện cho ngũ căn, ngũ lực của Như 
Lai là Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ.   

Lá cờ của Phật được thiết kế với đóng góp 

lớn của Cư sĩ Đại tá Hoa Kỳ Henry Steel Olcott, và 
được dùng cho Phật đản ngày 28/4/1885. Ngày 
25/5/1950, Hội nghị Phật giáo quốc tế ở Colombo, 
Sri Lanka, với 26 nước tham dự, đã nhất trí chấp 
nhận lá cờ này như một biểu trưng thống nhất Phật 
giáo thế giới. Ngày 24/2/1951, Hòa thượng Thích Tố 
Liên (1903-1977), đại diện Ủy ban Phật giáo thế giới 
tại Việt Nam, đã mang cờ Phật này về Việt Nam. 

Đại tá Hoa Kỳ Henry Steel Olcott là một anh hùng Nội chiến ở Hoa Kỳ và trong 

tu hành Phật giáo ở Sri Lanka. Ở Hoa Kỳ, ông đi đầu và được quý trọng vì ông chống 
tham nhũng mạnh mẽ, song thấu tình đạt lý, khiến bao người từng tham nhũng 
vẫn trở nên người tốt. 

Nếu xem 5 mầu sắc là biểu trưng cho sức mạnh của 5 Giới tinh hoa, 5 Tầng lớp 

xã hội ở trong và ngoài nước gồm Tầng lớp Chính thể, Tầng lớp Kinh tế, Tầng lớp Tri 
thức, Tầng lớp Cộng đồng và Tầng lớp Tôn giáo; Thì ở Việt Nam dải màu thứ 6 chính là 
sức mạnh vô địch của Đoàn kết/Hội nhập, được sinh ra từ sự Kết nối sức mạnh 
của 5 giới Tinh hoa và 5 Tầng lớp xã hội trong và ngoài nước.   

Dù đa phần ai cũng thích các sản 

phẩm mới, nhất là các sản phẩm có mang 
tính sáng tạo, song ít ai có nhu cầu đến tận 
nơi sản xuất ra các sản phẩm này, cho dù 
đó có là “Công xưởng của Thế giới” chăng 
nữa. Thế nhưng, có lẽ ai cũng ước muốn 
được đến các “Vùng đất lành”, vì thế phải 
nỗ lực thay đổi để đến năm 2021 Việt 
Nam sẽ là “Vùng đất lành” của Gia đình, 
Dân tộc và Thế giới.   

 

 

Ảnh trên: Cờ của Phật Giáo.  
Ảnh giữa: Thánh địa Mỹ Sơn, cố đô của người Chăm; Di sản Văn hóa Thế giới.     

 
 

Ảnh dưới: Tiền nhân cho rằng, nơi nào chim muông đến thì đó là Vùng đất lành.  
 

 
 
 
 
 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       64      

 

 IV) VIỆT NAM CẦN HỆ THỐNG TRIẾT LÝ MỚI 
 ĐỂ THAY THẾ HỆ THỐNG TRIẾT LÝ HIỆN TẠI    

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã không ít lần nhấn mạnh đến mối nguy cơ lớn 
là Lý luận lạc hậu, dẫn đến hệ quả là những chủ nhân tương lai của đất nước, tức 
là thế hệ trẻ hiện nay đã và đang “Chán Đảng, xa rời Chính trị”. Điều này ai cũng 
thấy rõ, cũng đã biết từ lâu, vì tâm trạng này chẳng cứ có ở thế hệ trẻ, mà ở mọi 
tầng lớp xã hội, cho nên rất nhất trí với nhận định của ông. 

Có ý kiến cho là về Lý luận lạc hậu, Tổng Bí thư còn có phần tế nhị, bởi 
Chính thể Mệnh lệnh luôn không có Triết lý, không cần Triết lý. Đó là bởi 
họ chỉ Nghĩ và Làm trên cơ sở Ý chí của họ, Mệnh lệnh của họ. Chính thể của ta 
tuyên bố kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, song 
dường như chưa bao giờ quan tâm đến việc làm cho mình và xã hội hiểu: Thế nào 
là Chủ nghĩa Mác - Lênin? Thế nào là tư tưởng Hồ Chí Minh? Có thật là Chính thể 
ta đang trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh? ... 

Việc không coi trọng Triết lý, thực chất là không coi trọng Thực tiễn, đặc 
biệt là Khát vọng tiến bộ của xã hội; không coi trọng các Quy luật phát triển tất 
yếu, chỉ coi trọng “Ý chí” của Lãnh đạo, sẽ bị chính Thực tiễn phủ nhận 
ngay “Ý chí” này và phủ nhận rất nhanh, rất mạnh. Ví như Tổng Bí thư Lê 
Duẩn không chỉ có quan điểm “Thoát Trung”, mà còn là “Chống Trung” quyết liệt,  
nghịch lý ở chỗ chính thái độ đó của ông đã giúp Trung Quốc bắt tay được với 
Mỹ, và nhờ đó mà quốc gia này phát triển tột bậc.  

Việc lẫn Mục tiêu với Giải pháp là một căn bệnh nặng nhất của Chính thể Ra 
lệnh và lan ra cả xã hội. Một nguyên Tổng Bí thư góp ý cho việc chống Tham 
nhũng, với cách thức ví von rằng đã tắm phải tắm từ trên đầu trở xuống; Tuy nhiên, 
ông không để ý rằng người xung quanh không quan tâm tới: Tắm ở đâu? Tắm ở 
chỗ nào?... vì đó là việc riêng của mỗi người. Họ chỉ quan tâm xem trông anh có 
sạch sẽ, và làm ảnh hưởng thế nào đến môi trường sống và làm việc của họ. 

Lịch sử cận đại cho thấy, mỗi tổ chức, quốc gia đều lâm vào tình trạng 
lạc hậu và suy thoái khi bị sa vào tình trạng biệt lập về văn hóa và tư tưởng. 
Ngược lại, một khi gắn kết với thế giới, mọi lĩnh vực đều khởi sắc. Từ đây 
nhận thấy, do việc “Gắn với Thế giới” được thực hiện qua con người, cho nên 
mức độ thành công của việc Hội nhập này sẽ phụ thuộc những con người cụ 
thể ở hai bên. Việc Hội nhập sẽ mang lại kết quả cao nhất khi cả hai bên, 
“Trong nước” và “Thế giới” đều được Giới tinh hoa dẫn dắt, thực hiện. 
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 Thế giới coi trọng Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh.  
Việt Nam cần nhận thức và phát huy Quyền lực mềm này  

 Trước đây mười ba năm, vào năm 2006, trong khuôn 

khổ đóng góp cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng X, thay mặt 
Viện N/C - Think Tank SENA, TS. Minh Đường đã bày tỏ 
quan niệm về việc đặt mục tiêu cho Đại hội Đảng lần thứ X là: 
“Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. 
Theo đó, đặt mục tiêu như vậy sẽ gây khó khăn cho việc huy 
động các nguồn lực xã hội, bởi với Triết lý này, thực chất là 
tách rời quyền lợi Quốc gia với các cá nhân và bộ phận 
xã hội, nhất là với các cá nhân và bộ phận không còn ở tình 
trạng “kém phát triển”. Đã thế, trong các Dự thảo Văn kiện lại 
ít đề cập đến Văn hóa mới. 

 Quan điểm này được trình bày trong bài  “Đổi mới 

Quan điểm - Thành tựu Kinh tế - Sức mạnh Quốc gia của 
TS. Minh Đường ở cuốn “Tranh luận để đồng thuận” do NXB 
Tri thức xuất bản năm 2006, cùng các bài viết của Đỗ Mười, 
Võ Văn Kiệt, Lê Đức Bình,… trong đó viết: 

“Sẽ khó nói sức mạnh một đất nước mà không đề 

cập đến Sức mạnh Văn hóa. Do đã có nhiều nghiên cứu về 
Văn hóa Việt Nam ở quá khứ, hoặc đang hiện diện, cho nên 
rất cần đề cập một Văn hóa mà Việt Nam phải có, đó là 
Văn hóa Thời đại mới, nếu muốn thực sự hội nhập vào Toàn 
cầu hóa. Điều quan trọng là xác định rõ Đặc trưng và 
Thuộc tính của Văn hóa Mới này ”. 

 Thiếu Niềm tin cốt lõi, Trung Quốc buộc phải dùng 

Văn hóa Khổng Giáo hỗ trợ tinh thần Đại Hán và quảng 
bá sức mạnh mềm qua các Viện Khổng Tử ở nhiều quốc gia 
trên Thế giới. Song, kết quả quá khiêm tốn so với kỳ vọng. 
Nguyên do là Văn hóa Khổng giáo tuy có hoành tráng 
song vẫn khó Kết nối với Nhân loại, vì dựa trên triết lý 
Trung Hoa là trung tâm thế giới; chưa kể thế giới thời 
Khổng Tử khác xa thế giới bây giờ. 

Chủ thuyết Hồ Chí Minh tự nhiên phù hợp với Niềm 

tin cốt lõi của Dân tộc và phù hợp với tính phổ quát của 
thế giới, bởi Chủ thuyết này được tạo lập chính từ tinh hoa 
Văn hóa Thế giới và Văn hóa Dân tộc. Vì thế, Chủ thuyết 
này là tài sản vô giá của Dân tộc Việt Nam và Nhân loại. 

   

 Ảnh từ trên: 1) Tượng Khổng Tử ở Văn Miếu, Quốc 
Tử Giám, Hà Nội; 2) Một Đền thờ Khổng Tử ở Trung Quốc; 
3) Tranh ở Đền Tamamushi, Nhật Bản: Vị Bồ tát treo áo trên 
cây và nhảy xuống vực hiến mạng sống để nuôi mẹ con hổ. 
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Việc hợp tác sẽ mang lại hiệu quả khi hai bên tương đồng về mức độ 
văn hóa, trình độ công nghệ, về khả năng quản lý, về tài chính;… và sẽ kém 
hiệu quả khi hai bên thiếu các sự tương đồng này. Bởi phát huy nội lực là để 
tiếp thu ngoại lực và ngược lại, cho nên về phương diện nào cũng dẫn đến 
việc phải xem vấn đề quan trọng số một hiện nay của công tác cán bộ là thu 
hút, đào luyện và trọng dụng các Tinh hoa của 5 Tầng lớp xã hội. 

 Điều này có nghĩa, sau khi đã kiến tạo Nhận thức mới, Lý luận mới, 
thì cần xác định hai nhiệm vụ cơ bản của công tác cán bộ trong giai đoạn 
hiện nay, cần được triển khai đồng bộ là: 1) Thu hút, đào luyện và trọng 
dụng 5 Giới tinh hoa 5 Tầng lớp Xã hội bao gồm các Tầng lớp Chính thể; 
Tầng lớp Kinh tế; Tầng lớp Tri thức; Tầng lớp Cộng đồng; Tầng lớp Tôn 
giáo; Không nên quan niệm rằng, Tinh hoa chỉ của Tầng lớp Chính thể hay 
Tầng lớp Tri thức như từ trước đến nay; 2) Thúc đẩy tiến trình Kết nối Tinh 
hoa ở trong và ngoài nước, thông qua Liên kết, Thống nhất giữa họ.  

Đây là việc làm tạo nên sức mạnh tổng thể để giữ vững Chủ quyền 
Quốc gia và Phát triển đất nước. Theo nhu cầu phát triển, đây cũng là một 
trong các nhiệm vụ chủ yếu của công tác cán bộ Thời đại hiện nay. 

Điều cấp bách bây giờ là Chính thể và Xã hội phải tạo lập Hệ thống 
Triết lý cốt lõi, xây dựng trên cơ sở: 1) Bám sát Thực tiễn; 2) Thỏa mãn các 
nhu cầu xã hội; 3) Phù hợp các Quy luật phát triển. Để từ đây mỗi thành 
viên, mỗi tổ chức xã hội tự xây dựng cho mình Triết lý mới.   

Chỉ có như thế, trong nước mới  Kết nối được 5 Tầng lớp xã hội, nhất 
là 5 Giới tinh hoa; Ngoài nước kết nối được với Quốc tế, thúc đẩy Hội nhập 
cả trong nước và Quốc tế. Đây là điều kiện tiên quyết, song không hề đơn 
giản, nhất là trong bối cảnh một Đảng cầm quyền. 

Hệ thống Lý luận mới này phải kiến tạo trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Điều này không thể khác vì Triết lý Hồ Chí Minh mang sức sống của 
Thời đại mới với quan niệm “Hội nhập Triết lý” được thể hiện cụ thể với 
quan niệm Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, Hữu thần là tiền đề để thành công.  

Đây cũng là đặc trưng của Thế kỷ 21 và có tính Quy luật, bởi ngay 
những nước lớn như Đức, Nhật đã từng thành công trong Thời đại Độc lập ở 
thế kỷ 20 với việc đề cao quá cao tính dân tộc, thì nay cũng phải hết sức nỗ 
lực Thay đổi khi chuyển sang thế kỷ 21 với Thời đại mới – Thời đại Hội nhập.  
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Quốc gia nào cũng cần Lãnh đạo và Tinh hoa biết tạo lập 
Triết lý và Niềm tin cốt lõi; Biết thực thi Độc lập gắn với Hội nhập; Biết 

 làm Đất nước Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn, Mạnh mẽ hơn 

Vì “Muốn biết họ là Ai, cứ xem họ làm gì”, nên có thể đoán định được đường lối 

của Trung Quốc qua việc làm của sáu người quyền lực nhất nước này - Sáu Ủy viên 
Thường vụ Bộ Chính trị gần gũi với Chủ tịch Tập Cận Bình.   

Ông Vương Hộ Ninh biên soạn thuyết 

“Ba Đại diện” cho Tổng Bí thư TQ Giang Trạch 
Dân và thuyết “Phát triển, Khoa học, Hài hòa” 
cho Tổng Bí thư TQ Hồ Cẩm Đào. Hai thuyết 
này đều được đưa vào Điều lệ Đảng Cộng sản 
Trung Quốc. Cuốn “Ngẫm về Cách mạng Văn 
hóa và cải cách Hệ thống chính trị Trung Quốc” 
của ông tái bản 5 lần, góp phần đưa ông vào Bộ 
Chính trị, viết: “Nếu việc xâm phạm Quyền Tự 
do cá nhân, hay đe dọa và tấn công hoạt 
động của Trí thức… được miễn truy cứu, thì 
Cách mạng Văn hóa sẽ tái diễn”. 

Ông Uông Dương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, từng phát biểu: “Phải 

bỏ ý tưởng sai lầm rằng hạnh phúc nhân dân là do Đảng, Chính phủ mang lại”. 
Ông nói, tìm hạnh phúc là quyền của Dân, còn Đảng, Chính phủ phải tạo điều kiện 
để Dân tự do tìm hạnh phúc bằng con đường riêng của mình. Ông thúc đẩy Quảng 
Đông từ công nghệ rẻ và thấp tới công nghệ “Cao” và “Xanh”. Khi có biểu tình, ông đến 
tận nơi thăm hỏi, cấm đàn áp dân, sa thải quan tham, để dân bầu chính quyền mới. 

 Từ năm 1290 đến 1765, 17 đời họ Nguyễn 

Xuân mỗi đời chỉ có một con trai. Cụ Nguyễn Xuân 
Sinh, đời thứ 4, sinh năm 1390. Năm 1407, Cụ tụ 
tập trai tráng khởi binh chống quân Minh ở quê; 
năm 1410, Cụ theo Trần Nguyên Hãn ở Vĩnh Phúc; 
năm 1418, cùng Nguyên Hãn hội quân với Lê Lợi.  
Hết giặc, cụ về làm Quản lý Hành chính Ty Thừa 
Đông Đô, Hà Nội, để lại nhiều công đức. Cụ Nguyễn 
Xuân Tùng sinh năm Kỷ Sửu 1889 là đời thứ 21. Cụ 

dạy học, làm thuốc, dẫn dắt phong tục tốt đẹp, được người dân quý trọng bầu làm Lý 
trưởng rồi Chánh tổng. Quốc gia có Tinh hoa Quốc gia. Dòng họ có Tinh hoa Dòng 
họ. Trăm họ ở Việt Nam không thiếu các Tinh hoa Dòng họ như vậy. 

 

 

 Ảnh trên: Bẩy thành viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc: Giữa là ông 
Tập Cận Bình; Phải từ trên xuống là những người chuyên về Quản trị và Kỹ trị: ông 
Lý Khắc Cường, ông Uông Dương, ông Triệu Lạc Tế; Trái từ trên xuống là những 
người chuyên về Chính trị: ông Lật Chiến Thư, ông Vương Hộ Ninh, ông Hàn Chính. 

Ảnh dưới: 1) Ba Biều, Phó tướng trí dũng của Cụ Đề Thám; 2) Cụ Nguyễn Xuân 
Tùng. Cả hai đều quê ở Nhạn Tái, Đông Anh, Hà Nội. 
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V) HỆ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ SỞ 
ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRIẾT LÝ MỚI 

Chính thể cầm quyền hiện nay xem mình là kế thừa Chính thể Dân 
chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên để chính danh 
cần phải thực sự coi tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mình. Nói 
cách khác sẽ hướng tới những mục tiêu mà Bác Hồ đã phấn đấu. Nếu thực 
như vậy, sẽ cần phải nhớ, tại Lễ Bế mạc Đại hội Đảng Lao động Việt Nam 
ngày 3/3/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Mục đích của Đảng có 
thể gồm trong 8 chữ “Đoàn kết toàn Dân; Phụng sự Tổ quốc”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói rõ: “Tùy hoàn cảnh mà các dân tộc 
phát triển theo con đường khác nhau. Có nước thì đi thẳng đến Chủ nghĩa 
Xã hội (kiểu Chế độ Cộng sản), có nước thì kinh qua Chế độ Dân chủ mới 
(như ở Việt Nam là Chế độ Dân chủ Cộng hòa)”. Đây là những vấn đề rất 
cần nghiên cứu một cách nghiêm túc và trân trọng. 

Đã đến lúc phải mở ra Triết lý mới, Con đường mới, khởi phát từ tư 
tưởng của Lãnh tụ Hồ Chí Minh; Đó là con đường vì Con người, vì Dân 
tộc, Quốc gia và Thế giới, để thay thế cho Triết lý và con đường Cộng hòa 
XHCN kiểu Xô Viết do Tổng Bí thư Lê Duẩn thiết lập vì Giai cấp, vì Chủ 
nghĩa đã kéo dài 44 năm, tính từ năm 1976 đến nay và kết quả thế nào, đến 
hôm nay cũng đã quá rõ. 

Đã có Đường lối và Thể chế, thì nhiệm vụ tiếp theo là xác định tiêu 
chí để đào luyện và bầu chọn Lãnh đạo xứng đáng. Vấn đề quan trọng hàng 
đầu với một Đảng cầm quyền bây giờ là không thể sống nhờ mãi vào “Của 
Thừa kế” hay hy vọng “Của Người lạ”, mà là phải Kiến tạo và Khởi nghiệp 
để tạo lập Sự nghiệp mới. Muốn thế, sống còn là phải thu hút và trọng 
dụng các Tinh hoa trong Đảng, trong Thể chế và Xã hội. 

Vậy nên, trước hết phải bỏ “Kiên định” các tư tưởng ngoại lai đã trở 
nên phi Thực tiễn và đi ngược với các tôn chỉ, mục đích của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, trong đó trước hết là xem “Đấu tranh giai cấp là Động lực phát 
triển xã hội”, “Công nhân là giai cấp lãnh đạo”,… để tiếp thu những điều tốt 
đẹp nhằm thúc đẩy Đất nước, Tổ chức và Cộng đồng phát triển. Những điều 
tốt đẹp này đến từ Thời kỳ Phục Hưng mới, hay còn gọi là Cách mạng xã 
hội 4.0, với nòng cốt là Cách mạng Văn hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0, 
mở ra cơ hội lớn đất nước.  
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Tiến ra Biển Đông, theo dấu của Tiền nhân, tạo lập Không gian  
 Phát triển mới, để lại cho người sau và tiếp tục đi lên phía trước 

 Khi nghiên cứu về Cường quốc số 1 trên Thế giới là Hoa kỳ, sẽ khó bỏ qua 

Thuyết Biên cương, đó là: Tiến về hướng Tây, lập một trang trại, một Không gian Sinh 
tồn, bán nó cho người đi sau và lại đi tiếp. Thuyết này nói lên nhu cầu luôn Hành động, 
không bằng lòng với những gì đã có; Đó là đặc tính của những người Mở đường. 
Đó là cuộc trường chinh về phía trước, đuổi theo cái Vô định, cái Đẹp cả trên bình 
diện Cá nhân, Cộng đồng và Quốc gia.  

Những người Hoa Kỳ mở đường phải làm tất cả. Vì thế, họ 

hiểu phải Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, Hữu thần. Các đức tính 
này được xem là do mở rộng Biên cương mà có và nay vẫn tồn tại 
trong cuộc sống, nghệ thuật, kinh doanh; Giờ đây, những người Mở 
đường Hoa Kỳ vẫn tạo lập các Không gian mới. Việt Nam cũng 
giống Hoa Kỳ luôn phải tiến về phía trước - Về Biển Đông.   

 

Bậc Tinh hoa làm quan luôn đặt việc Dân và Nước trước, 

việc Nhà sau. Thượng thư Lương Quy Chính (1825 - 1908) ở Hưng 
Đông, Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình cũng vậy. Sách thời đó viết 

“Nam phi Bình bất chính; Bắc phi Chính bất bình”. Chữ Chính to 
ở vế sau là chỉ Thượng thư. Cụ Thượng cho đêm thắp đuốc, ngày 
căng dây theo tàn đuốc đào sông Sa Lung ra biển. Chọn đêm là để 
khó có chuyện riêng tư. Mốc giới cắt qua khu mộ dòng họ Lương, 
khi hỏi Thượng thư đáp: “Sao phải hỏi, cứ thế mà làm”. Ông Lương 
Duyên Bảng còn gọi là ông Tham Bảng, cháu nội Thượng thư 
Lương Quy Chính. Liêm khiết, giỏi nghề, ông được Tổng thống Việt 
Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm tín nhiệm coi là Tinh hoa và giao 
nhiều trọng trách, song ông hành xử cũng luôn xứng bậc Tinh hoa. 

 

 Ảnh từ trên: 1) Ông Lương Duyên Bảng (1901 - 1986); 
2) Lăng Thượng thư Lương Quy Chính ở Đông Hưng, Thái Bình; 
3) Tượng đài UNESCO Thành phố vì Hòa bình của Nhà điêu khắc Amri. Những 

người phụ nữ mảnh mai như đang bay lên bầu trời; Và cả nhóm tượng chỉ tựa trên bàn 
chân người phụ nữ. Tất cả làm liên tưởng tới sự mong manh của Hòa bình;  

4) KTS. Vũ Anh Tuấn (trái), Viện phó Viện N/C SENA và Nhà điêu khắc Amri. Ngày 
11/12/2002, theo lời mời của Hà Nội, tác giả đến để chuẩn bị xây Tượng đài. Chuyện 
không thành vì tác giả muốn bán bản quyền, còn ta lại tưởng đã Văn hóa là phải “Cho”.  

 
X 
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Đây cũng là cơ hội để Chính thể của ta thoát khỏi cái bóng lớn của 
Tiền nhân; Từ đây, Lãnh đạo của ta thì không phải đóng vai trò của “ông 
tướng của các trận thắng đã qua, song là trận thắng… của người khác”, mà 
phải bắt đầu việc xây dựng một Chính thể của Dân, do Dân, vì Dân và cùng 
Dân trong thời kỳ Phục Hưng mới của Việt Nam. 

Thực tiễn cho thấy, Quốc gia nào duy trì Niềm tin, Chính thể và Con 
người được xây dựng trên quan niệm Chính thể Văn hóa sẽ phát triển trường 
tồn và có vị thế trong Lịch sử Nhân loại. Còn Quốc gia nào duy trì Niềm tin, 
Chính thể và Con người được xây dựng trên quan niệm Chính thể cực đoan 
sẽ bị nhận lãnh hai hậu quả là: Về Nhận thức, lúng túng, chỉ thấy “Phức 
tạp”, “Khó lường” trước thực tế đang diễn ra ở trong, ngoài nước; Về Thực 
tế, bỏ qua Hiệu quả và Phát triển vì chỉ biết hoặc phải làm “Đúng Quy trình”. 

 Tư tưởng và Chủ thuyết Hồ Chí Minh được kết tinh từ Tinh hoa Văn 
hóa Dân tộc và Tinh hoa Văn hóa Nhân loại, được cả Việt Nam và Thế giới 
trân trọng. Đây là sức mạnh mềm của Việt Nam và là động lực mạnh mẽ 
thúc đẩy quá trình xây dựng Hệ thống Triết lý mới để Việt Nam đến với Thế 
giới, cũng như Thế giới đến với Việt Nam.   
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                                                     Phần 3 
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP GẮN VỚI 

 QUỐC GIA ĐỘC LẬP. TUYÊN NGÔN PHÁT TRIỂN  
GẮN VỚI QUỐC GIA PHÁT TRIỂN 

 

 

                              I) NIỀM TIN CỐT LÕI  Ở THẾ KỶ 21 LÀ  
                              NIỀM TIN VÀO DÂN TỘC VÀ THẾ GIỚI 

Thế kỷ 20 được xem là thế kỷ đấu tranh giữa các Ý thức hệ, trong đó 
mỗi bên đều có Niềm tin, Triết lý, Thành công, Thất bại đầy sức thuyết phục. 
Trong thế kỷ này, tiêu biểu là cuộc đấu tranh gay gắt ở mọi lĩnh vực giữa 
Chủ nghĩa Xã hội (CNXH), coi Kinh tế Nhà nước hay Kinh tế XHCN là 
tuyệt đối, đối lập với Chủ nghĩa Tư bản (CNTB) coi “Bàn tay vô hình” của 
Kinh tế Thị trường hay Kinh tế TBCN là tuyệt đối.  

Thế kỷ 20 cũng diễn ra sự trỗi dậy ngoài tưởng tượng của nước Đức 
Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa, gọi tắt là Đức Quốc xã hay phát xít Đức. Chỉ 
một thời gian rất ngắn từ một nước thua trận trong Chiến tranh Thế giới thứ 
nhất, nước Đức Quốc xã đã trở nên hùng cường trên mọi lĩnh vực.  

Nhiều phát minh lớn nhất vẫn tác động đến tận hôm nay ví như bom 
bay V1, V2 của Đức Quốc xã, tiền thân của tên lửa hành trình Mỹ, Liên Xô 
và Nga bây giờ. Nước Đức phát xít tiên phong từ chiến tranh cận tâm lý, đĩa 
bay, bom nguyên tử đến máy bay phản lực, tên lửa phòng không vác vai,… 
Ngay đến súng trường tấn công AK-47, vũ khí lừng danh của Liên Xô cũng 
rất giống vẻ ngoài và cách bắn của khẩu StG 44 của Đức quốc xã nên có giả 
thuyết súng AK-47 và cả M16 của Mỹ thực ra là phát triển từ StG 44. 

Tất cả các kỳ tích này đều xuất phát từ Niềm tin. Adolf Hitler viết 
cuốn Mein Kampf, "Cuộc đấu tranh của tôi" để tạo Niềm tin Dân tộc Đức là 
giống nòi thượng đẳng, sinh ra để lãnh đạo thế giới; cho nên người Đức là 
“Sáng tạo văn minh”, Ý, Nhật là “Học tập văn minh”; Còn một số khác, nhất 
là Do Thái, cần phải tiêu diệt, vì “Phá hoại văn minh”.  

Hitler căm thù Mác vì ông này vừa là người Do Thái, vừa là đồng tác 
giả “Tuyên ngôn các Đảng Cộng sản”, đưa giai cấp công nhân lãnh đạo trong 
khi lẽ ra phải là dân tộc Đức. Cả dân tộc Đức đặt Niềm tin ở Hitler, kỳ tích 
bắt đầu và kết thúc là bi kịch vì người Đức chỉ có Niềm tin cốt lõi vào Văn 
minh Dân tộc, song lại thiếu Niềm tin cốt lõi vào Văn minh Nhân loại.   
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Thế kỷ 20 cũng diễn ra sự trỗi dậy phi thường của Liên Xô thành 
cường quốc thứ hai trên thế giới, thành trì phe XHCN, là mơ ước của nhiều 
dân tộc. Vô số kỳ tích được tạo lập nhờ Niềm tin cốt lõi là Chủ nghĩa Xã 
hội sẽ hình thành trên phạm vi toàn thế giới. Người Nga phóng vệ tinh và 
đưa người vào vũ trụ đầu tiên; vũ khí và tư tưởng Nga có ở khắp nơi.  

Một cuộc chạy đua giữa Mỹ và Liên Xô bắt đầu vì nhiều nước sợ sống 
dưới “Ánh trăng Xô Viết”. Chiến tranh Lạnh nổ ra và kết thúc là sự sụp đổ 
của Liên Xô và phe XHCN, song không phải vì tác động bên ngoài mà vì các 
yếu tố tự thân đã làm người dân mất Niềm tin vào chế độ XHCN.     

Khác biệt cơ bản giữa Đức Quốc xã và Liên Xô là Niềm tin cốt lõi vào 
Quốc gia và Quốc tế. Cả hai cùng nêu cao tư tưởng “Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp 
đặt”, nhưng với Quốc xã thì coi “Quốc gia” là trên hết, còn Liên Xô thì xem 
“Quốc tế Vô sản” là thống soái. Các thành viên Đảng Quốc xã và Cộng sản 
đều gọi nhau bằng “Đồng chí”, cả hai đều có các tổ chức như Đoàn Thanh 
niên, Hội Phụ nữ và nhất là cơ quan Tuyên giáo hai bên đều tuyệt đối cấm 
“không cho nghe đài địch” cả nghĩa đen và bóng.   

Thế kỷ 21 có Niềm tin cốt lõi với tư tưởng “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng 
tạo, Hữu thần”. Đã thấy Chủ thuyết Hồ Chí Minh là một Chủ thuyết Văn hóa 
của Thế kỷ 20 và 21 khi coi Độc lập không để Biệt lập, Độc lập là để chủ 
động có Đồng minh, nên “Độc lập và Đồng minh là một”; và vì Quốc gia là 
một phần Thế giới nên “Quốc gia và Thế giới là một”.  

Thế kỷ 21 cho thấy, chưa bao giờ Niềm tin và Văn hóa có giá trị như 
bây giờ. Tùy bối cảnh, người ta phân ra “Niềm tin Khoa học”, “Niềm tin Tôn 
giáo”, “Niềm tin thực dụng”,… song tựu trung Niềm tin được xem là Tư 
tưởng cốt lõi chi phối Suy nghĩ và Hành động của cá nhân, tổ chức, hình 
thành từ sự “Cảm thấy” và “Trông thấy” Vật chất và Tinh thần. Niềm tin 
sẽ sáng suốt, khi sự “Cảm thấy” và “Trông thấy” đủ lớn; Niềm tin sẽ dễ thiên 
kiến và mê tín khi lệ thuộc Tinh thần quá lớn; Trái lại Niềm tin cũng dễ bị 
“Điểm mù Thực chứng” khi qua lệ thuộc vào Thực tế.  

Từ năm 1976 đến nay, với Niềm tin thiên kiến là Độc lập Dân tộc 
phải gắn liền với CNXH, người Việt Nam đã làm mọi cách để đưa đất nước 
phát triển, kể cả từ bỏ Chính thể Dân chủ Cộng hòa, sao chép Chính thể 
Xô Viết, một chính thể thành công năm 1917 của nước Nga, cho dù đến 
năm 1991, người Dân nước Nga và các nước trong khối XHCN đã xếp mô  
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            Thước đo Chính trị là Niềm tin; Thước đo Quản trị là  
Hiệu quả; Thước đo Kỹ trị là Đúng, Sai; Để đất nước phát triển cần  
              Sáng tạo Chính thể và Hình thành 5 Giới tinh hoa 

Ngày 7/11/2017, nguyên Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật  

Vương Kỳ Sơn, cánh tay phải của Tập Cận Bình đã viết trên 
báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Tham 
nhũng Chính trị là Tham nhũng lớn nhất”; “Lòng người là 
nền tảng Chính trị của Đảng cầm quyền”.  

Theo ông Vương Kỳ Sơn, Tham nhũng Chính trị hết 

sức nguy hiểm với Chế độ, bởi vì nó làm Dân mất Niềm tin, 
làm Nước mất Cơ hội, làm Xã hội Suy thoái, Thanh niên thiếu 
Lý tưởng và Giới Tinh hoa khó có đất phát triển. Ông Vương  
nhấn mạnh, để đối phó với tệ nạn tham nhũng ghê gớm này, 
cách duy nhất là: “Phải thúc đẩy Sáng tạo Chế độ”.  

Việt Nam chưa chú ý Tham nhũng Chính trị. Vì thế 

loại tham nhũng này lộng hành dưới chiêu bài “Trung thành với 
Chủ nghĩa” và bỏ qua Lao động Tri thức đã thay Lao động 
Công nghiệp tức Giai cấp Công nhân; Bỏ qua vai trò Giới 
Tinh hoa; Bỏ qua việc Lãnh tụ Hồ Chí Minh không lấy cảm 
hứng từ Chủ nghĩa Cộng sản, mà từ lòng Yêu nước, yêu 
Tiến bộ, để thay đổi Chính thể Dân chủ Cộng hòa của Người 
bằng Chính thể Mệnh lệnh – Xin/Cho kiểu Xô Viết. 

 
Ảnh trên, từ trên: 1) Ngày 1/12/2017, ông Vương Kỳ Sơn tiếp GS. Henry Alfred 

Kissinger, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ và coi ông này như Thầy. Người Trung Hoa 
trọng Sách và Thầy; Những năm 1980, Trung Quốc lấy cuốn “Làn sóng thứ ba” làm 
sách “Gối đầu giường”. Tác giả người Mỹ được mời đến Trung Quốc thuyết trình, góp 
phần tạo nên Kỳ tích Trung Hoa, khởi đầu từ Đặc khu Kinh tế, khu Công nghiệp, khu 
chế xuất; 2) Kỳ đài Hà Nội ngày 28/1/2018 với dòng cờ mừng Tuyển U23 Việt Nam 
thắng trận; Sự kiện này cho thấy người Dân Việt Nam vừa Khát vọng đất nước hùng 
cường, vừa nhiều “Thời gian rảnh”; Vì thế, cần sớm tạo lập Niềm tin mới, Chính thể 
mới, Con người mới, để phát huy Truyền thống và định hướng nguồn Sức mạnh này.  

Ảnh dưới: Tượng thờ và tượng các vị Tổ, Tông của Việt Nam. Từ trái: Đinh Tiên 
Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Lê Thái Tổ.  

        



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       76      

 

hình này vào Lịch sử và Thế giới đã chọn cho mình một con đường khác.  

 Các nhà khoa học thế kỷ 20 có Niềm tin thiên kiến là mỗi vật thể, mỗi 
sự việc chỉ có một thuộc tính, ví như đã “Liên tục” thì thôi “Rời rạc” và 
ngược lại, vì thế họ thấy lâu đài khoa học sụp đổ khi phát hiện ánh sáng vừa 
có tính chất hạt, vừa có tính chất sóng. Cũng như vậy, Giới tinh hoa của 
Tầng lớp Chính thể Việt Nam cuối thế kỷ 20 cũng thấy đất trời rối bời khi 
năm 1991 bỗng chốc Liên Xô, thành trì XHCN hóa ra là một giấc mơ. 

Trong bối cảnh đầu óc bàng hoàng này, khó tránh làm theo Niềm tin 
cũ, đó là tiếp tục hy vọng có một phe XHCN mới để nương tựa; Vì thế mới 
có chuyện “Thành Đô” (Hội nghị Thượng đỉnh Việt – Trung ngày 3, 
4/9/1990 tại Thành Đô, Trung Quốc). Chưa rõ hư thực, song nếu có, thì việc 
lầm lẫn Chủ nghĩa Đại hán bành trướng với Chủ nghĩa Xã hội âu cũng là 
chuyện có thể hiểu, có thể thông cảm, chỉ mong là không có chuyện “Trái 
tim lầm lỡ để trên đầu; Nỏ thần vô ý trao tay giặc”.  

Hậu quả việc đến nay “Cố giữ Niềm tin cũ” mà thực chất là “Khoảng 
trống Niềm tin” khiến tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, văn hóa 
xuống cấp và lòng người ly tán. Sài Gòn, “Hòn ngọc Viễn Đông”, khi chưa 
đổi tên thì sầm uất, nay dần biến thành “Trầm uất” như cách nói của một vị 
Đại biểu Quốc hội. Hà Nội thì từ một Thành phố “Chẳng thanh lịch cũng thể 
người Tràng An” nay khó mà gọi là gì, khi bị xếp hạng cao trên thế giới cả 
về bụi và tra từ khóa “sex”,… Còn Chính thể do thiếu Niềm tin và Chính trị 
đích thực nên luôn vất vả, lúng túng khi Hội nhập với Thế giới.  

Chính thể và Xã hội để “Khoảng trống Triết lý và Niềm tin” kéo dài 
quá lâu, nên chìm đắm trong sự hỗn độn về thiên kiến, tư biện và ngụy biện. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhận thức và chỉ ra hệ quả là một bộ phận xã 
hội đang “Nhạt Đảng, xa rời Chính trị”. Đáng mừng là nguyên nhân cốt lõi 
đã rõ, đó là thiếu Niềm tin. Và đã đến lúc “Hết mưa là nắng hửng”. 

Vậy nên, để thoát tình trạng này, vấn đề không phải ở than vãn hay 
oán trách, mà là tạo lập Niềm tin mới, Văn hóa mới, Chính thể mới 
(Chính trị mới, Thể chế mới), Con người mới, cũng như thông điệp cho 
Dân tộc và Thế giới về điều này, để “cùng Nghĩ, cùng Làm, cùng Hưởng”.    

Vấn đề Niềm tin của thế kỷ 20 và thế kỷ 21 là gì? Điều này được giải 
quyết bằng cách xem Niềm tin của thế kỷ tương đồng với Đặc trưng của Thế  
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 Không chỉ Tổng thống Nga, mà Tạp chí  
danh tiếng của Hoa Kỳ cũng nhìn nhận Lãnh tụ  

Hồ Chí Minh như là một vị Thánh     
 

Năm 1923, Tạp chí Time danh tiếng của Mỹ và Thế giới ra đời. Chỉ ai có các 

hoạt động tác động tới Thế giới mới được có mặt trên bìa tạp chí. Hiếm ai được 5 lần 
xuất hiện trên bìa tạp chí này và nhất là được ca ngợi ở đây như Lãnh tụ Hồ Chí Minh.. 

Ngày 22/11/1954, lần đầu tiên chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên 

bìa Tạp chí Time danh tiếng với chủ đề “Hồ Chí Minh của Đông Dương”. Chọn chủ đề 
này, tạp chí Time viết về ảnh hưởng của Lãnh tụ Hồ Chí Minh ở tầm khu vực và 
quốc tế, qua việc Người từ Việt Bắc trở về Hà Nội và được nhân dân đón chào. 

Ngày 14/1/1966, lần thứ hai chân dung Hồ Chí Minh trên bìa Tạp chí Time với 

chủ đề “Cuộc tấn công của Mỹ và sự đáp trả của Cộng sản”. Bìa có ảnh Tổng thống Mỹ 
Johnson và các cố vấn; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô. Qua 
đây, thấy nhờ Luận điểm “Độc lập và Đồng minh là một”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
biến cuộc chiến Việt Nam thành cuộc chiến quốc tế và buộc Tổng thống Mỹ: “Phải 
quyết nước Mỹ đi về đâu trong chiến tranh Việt Nam”. 

 

Ngày 16/7/1965, một năm sau khi Mỹ ném bom Việt Nam, chân dung Hồ Chí 

Minh có ở bìa Tạp chí Time, với chủ đề “Việt Nam: Miền Bắc không khoan nhượng”. Tạp 
chí Time giải thích sức mạnh Việt Nam có từ Đức tin Hồ Chí Minh, khi viết: “Hồ Chí 
Minh là thế, vị Thánh râu dài của nước Việt Nam. Ông đưa ra lập trường kiên định 
của mình, và cả đất nước của ông sẵn sàng chiến thắng hay là chết cùng ông”. 

Ngày 12/9/1969, chân dung Hồ Chí Minh xuất hiện trên bìa Tạp chí Time là số ra 

với chủ đề “Kỷ nguyên mới ở Bắc Việt Nam”. Tạp chí viết, dù Người đã mất, song nhờ kiến 
tạo, truyền bá và thực hành Niềm tin mới, Chính thể mới, Văn hóa mới, Hồ Chí Minh đã 
đưa đất nước đến Kỷ nguyên mới. 

Ngày 12/5/1975 chân dung Hồ Chí Minh trên bìa Tạp chí Time cùng với dòng chữ 

lớn “Người Chiến thắng”, cho dù Người đã mất 6 năm trước. Lần này chủ đề là “Cái 
gì tiếp theo ở châu Á?”. Tạp chí Time khẳng định sức mạnh và sự bất diệt của Chủ 
thuyết, Văn hóa, Đức tin Hồ Chí Minh và Việt Nam nhất định phát triển. 

 

Ảnh: Tạp chí Time, từ trái sang phải là các số ra ngày 22/11/1954; ngày 
14/1/1966; ngày 16/7/1965; ngày 12/9/1969 và ngày 12/5/1975. 
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kỷ. Vì thế, việc tìm câu trả lời đã rõ hơn, không những thế, còn có thể trả lời 
các câu hỏi này chỉ trong “một chữ”. Ví như: Triết lý hay Niềm tin triết học 
của thế kỷ 20 là “Hoặc”, phản ánh một tư duy nhất nguyên (hoặc thế này, 
hoặc thế kia) trong mọi lĩnh vực từ khoa học, tới kinh tế, xã hội ví như: Hoặc 
Đúng, hoặc Sai; Hoặc Ta, hoặc Địch; Hoặc Ngày, hoặc Đêm, hoặc Giầu, 
hoặc Nghèo;… Từ đây dễ dẫn tới tư duy đấu tranh để tiêu diệt sự Khác biệt 
ví như tiêu diệt “Kẻ thù tư tưởng”, xua tan “Bóng đêm”,… 

Với cách nhìn nhận tương tự, có thể thấy: Triết lý hay Niềm tin triết 
học của thế kỷ 21 là “Vừa”, phản ánh một tư duy đa nguyên (vừa thế này, 
vừa thế khác), hoặc một tư duy đa nguyên khi muốn nói tất cả cùng trong 
một thể thống nhất, như: Vừa Ổn định, vừa Linh hoạt; Vừa Phát triển, vừa 
Bền vững; Vừa Đặc thù, vừa Phổ quát,…  

Có thể minh họa khái niệm “Vừa” qua các luận điểm cốt lõi của Chủ 
thuyết Hồ Chí Minh ví như “vừa Độc lập, vừa Đồng minh”, phù hợp với 
thực tiễn hiện nay là: Chưa bao giờ mỗi quốc gia vừa đấu tranh vì quyền 
lợi của mình mạnh mẽ như bây giờ, song cũng chưa bao giờ mỗi quốc gia 
lại hội nhập vào Thế giới sâu rộng như bây giờ. Cuộc chiến thương mại 
Mỹ - Trung và quan hệ giữa hai quốc gia này thể hiện nhận định trên và 
đồng thời cũng minh họa rõ nét đặc trưng “Vừa” của thế kỷ 21. 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Xã hội 4.0 đã xuất hiện, tiến trình Hội 
nhập càng được thúc đẩy nhanh hơn. Điều này có nghĩa, với Việt Nam, kể từ 
Chính thể đến người Dân, chỉ trong một thời gian rất ngắn, những Niềm tin 
có từ thế kỷ 20 sẽ sớm đi vào lịch sử và thông điệp với Dân tộc và Thế giới 
từ nay là: “Niềm tin, Chính thể và Con người Việt Nam là Bình đẳng, Hòa 
hợp, Sáng tạo, Hữu thần”. Thế nhưng Thông điệp quan trọng này sẽ đến 
với Dân tộc và Thế giới bằng cách thức nào?        

Thông điệp đó có thể là các công trình Văn hóa phi vật thể như Tuyên 
ngôn Độc lập, bài thơ thần 4 câu “Nam quốc Sơn hà”, áng văn bất hủ Bình 
Ngô Đại cáo hay Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Song đó cũng có thể là các 
công trình Văn hóa Vật thể như Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long, Chùa 
Một Cột, thành Cổ Loa, Tháp Bút ở Hồ Hoàn Kiếm,…   

Để rõ thêm quan niệm này, hãy nhớ ngày 24/5/2016 Tổng thống Mỹ 
Barack Obama vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất là đi thăm ngay chùa 
Ngọc Hoàng, được người Hoa xây theo văn hóa Trung Hoa ở TP. Hồ Chí 
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Cần kết nối Lịch sử với Hiện tại và Tương lai 
 để Việt Nam vừa trở thành một Quốc gia tiêu biểu cho  

Triết lý “Và” – Triết lý Đoàn kết và Hội nhập  

Niềm tin không tự đến, mà qua Cảm nhận rồi Triết lý. Nếu 

Triết lý vượt qua thử thách và thời gian thì xuất hiện Niềm tin. Phật 
giáo cho là, muốn “Đại Ngộ”, tức có Đức tin, thì cần biết “Đại Nghi” 
với nội hàm là: “Đừng nên tin điều gì được tuyên truyền rộng 
rãi, đừng nên tin điều gì truyền thống và kinh điển, ... đừng nên 
tin điều gì cho dù chính Ta nói ra. Nhưng khi tự biết điều gì đó 
không Chính đáng, lại bị người Hiền trí phê phán, và khi Thực 
hành sẽ tai hại và khổ đau thì ngươi hãy kiên quyết từ bỏ nó...”. 
(Kinh Kalama, Tăng Chi Bộ I). 

Chế độ XHCN kiểu Duy vật, Duy khoa học và Vô thần xem 

Chính thể cầm quyền thực chất chỉ còn là một bộ máy Quyền 
lực và Kinh tế, song không vận hành theo quy luật phổ quát, cho nên 
không quan tâm đến Hiệu quả, mà chỉ quan tâm đến việc đúng “Quy 
trình”. Chế độ XHCN kiểu này không xem nhiệm vụ của Lãnh đạo Chính 
trị và bộ máy Chính trị là tạo lập và dẫn dắt Niềm tin mới, vì thế, Việt 
Nam thiếu vắng Lãnh đạo Chính trị và bộ máy Chính trị đích 
thực cũng như Quốc gia không có cơ sở để hoạch định một 
Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thực thụ. Điều này làm cho 
đất nước giống như một dàn nhạc không nhạc trưởng. Trong bối cảnh 
này,  các nhạc công càng cố gắng biểu diễn hết sức mình, càng loạn.  

Xã hội và thế hệ trẻ hiện nay bế tắc là do thiếu Niềm tin vào các giá trị tốt đẹp. Họ 

buộc phải đặt quan tâm ở chỗ tranh đoạt vật chất hàng ngày, hay tệ hơn cả là tiến hành cả các 
hoạt động không phù hợp với đạo đức và pháp luật cốt chỉ vì “Duy vật”. Việt Nam đã bước sang 
một Giai đoạn mới. Trong bối cảnh này, việc xây dựng Niềm tin mới, Chính thể mới, Con 
người mới đã trở nên hết sức cấp bách.  

Để xã hội phát triển, tiến trình này phải khởi đầu từ Giới Tinh hoa của Tầng lớp 

Chính thể, và phải nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các Giới tinh hoa, cũng như của 
các Tầng lớp xã hội với mục tiêu văn hóa nhằm “Giúp xã hội thoát khỏi các tiến trình 
phi luân đang bóp nghẹt những phẩm chất cao quí nhất của con người”. 

 

Ảnh trên: Tranh vẽ Đức Phật.  
Ảnh giữa: Chim Sankofa vừa bay, 

vừa ngoái lại nhặt hạt ngọc. Biểu tượng từ 
châu Phi, song phổ biến ở Mỹ, thể hiện: Để 
tiến về trước, cần nhìn lại sau để biết ta 
từng là ai và điều gì làm nên ta hôm nay. 
Cũng như không thể đến Tương lai, một khi 
có ý “Gác lại quá khứ”.   

Ảnh dưới: Khách sạn Ommi Parker, 
Thành phố Boston, nơi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từng làm việc khi đến nước Mỹ. 
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 Minh (Trên đỉnh núi linh thiêng nhất của Trung Quốc là Thái Sơn có chùa 
Ngọc Hoàng). Trước đó nhiều tháng, Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA 
đã đề xuất nên đón Tổng thống Hoa Kỳ ở Hoàng thành Thăng Long Hà Nội.  

Không rõ Tổng thống Hoa Kỳ nhắc khéo Việt Nam cần giữ Độc lập 
và Văn hóa của mình, thay vì kiên định “Chủ nghĩa” và “16 chữ”, nếu 
không người nước ngoài chỉ biết Việt Nam như một bộ phận của Trung 
Quốc? Hay là người Mỹ đã nhầm khi xem Văn hóa Trung Quốc là Văn hóa 
mỗi nước châu Á? Không rõ, chỉ biết không thể để việc này lặp lại. Song 
bằng cách nào?      

Vì Thời đại mới, Niềm tin mới, nên ngoài các công trình quốc kế dân 
sinh, mỗi dân tộc đều cần các Công trình văn hóa có dấu ấn Thời đại. 
Nước Úc chỉ chưa đầy 25 triệu dân, song năm 1973 đã có một kỳ quan thế 
giới hiện đại là Nhà hát Opera Sydney hình con sò hay cánh buồm no gió; 
Singapore dân gần 6 triệu, song vào Quốc khánh lần thứ 50 vào năm 2015 
được UNESCO công nhận một Di sản Văn hóa Thế giới là Vườn Thực vật.         

Việt Nam, đất nước có bề dày văn hóa với gần 100 triệu dân hiện chưa 
có công trình Văn hóa mới ở tầm Thế giới, thậm chí còn chưa nghĩ rằng 
đây là việc cần làm. Não trạng “quá Duy vật” vẫn quá mạnh khi quá chú 
trọng xây đường cao tốc, đường sắt trên cao, tượng đài, nhà hát “Nghìn 
tỷ”… theo “Quy trình” để có “Phần trăm”.   

Việt Nam cần phải có “Công viên Văn hóa Độc lập và Hội nhập Việt 
Nam” như một Di sản Văn hóa Thế giới mới, bao gồm Hoàng thành Thăng 
Long; Hồ Gươm, Khu Di tích Cổ Loa và Phù Đổng. Chưa nói các giá trị 
kinh tế, du lịch, thương mại,…  cho dù có giá trị rất lớn, hãy nghĩ đến các 
giá trị Tâm linh, Văn hóa, Tự hào, Đoàn kết dân tộc và 52 đời vua Việt đã 
lên ngôi, hiện đang được thờ cúng ở đây, cũng như, ở đó ngoài 52 vị vua, sẽ 
có thêm các vị vua sáng Việt Nam, các anh hùng dân tộc, có Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và các vị Lãnh đạo có công lớn với Nước.  

Đây cũng là nơi các cơ quan đầu não làm việc; nơi nhân dân đến chiêm 
bái tiền nhân; nơi tọa lạc các Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng quốc gia. Các 
Nguyên thủ nước ngoài sẽ được đón tiếp long trọng ở đây, họ sẽ cùng Lãnh 
đạo Việt Nam tưởng nhớ các hồn thiêng đất Việt, sau đó sẽ đi thăm các danh 
lam thắng cảnh, những khu vực đặc trưng của Thủ đô và Việt Nam. 
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Tạo Niềm tin mới cho Dân tộc, tạo Vị thế mới cho 
Quốc gia với Di sản Văn hóa Thế giới mới tại Hà Nội có tên 

“Công viên Văn hóa Độc lập và Hội nhập Việt Nam” 

         Không bằng Việt Nam nhiều mặt, song nhiều nước đã xây dựng các Di sản Văn 

hóa Thế giới mới, làm kinh tế đất nước phát triển, nâng cao vị thế Quốc gia. Với gần 
100 triệu dân, 8 Di sản Thế giới có sẵn, song hơn 40 năm nay, Việt Nam vẫn chưa làm 
được phần nhỏ của họ. Phải chăng do quá coi trọng Mệnh lệnh và Vật chất, cho nên 
bị lối  nghĩ “Bờ vùng, bờ thửa” lấn át, lâu rồi biến tướng ra “Chia lô, bán nền”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Nội dài 13 km, 700 nhân viên, tầu chạy 35 

km/giờ. Dự án đội giá 339 triệu USD. Hàng năm, trả Trung Quốc 650 tỷ đồng lãi vay 250 
triệu USD, chưa kể 419 triệu USD vay họ trước đó. Chưa kể, Dự án bắt đầu năm 2008,  
kéo dài 11 năm chưa xong, công nghệ lạc hậu, hàng chục lần lỡ hẹn và nhiều việc 
chưa giải trình, vậy mà báo đăng Dự án này sẽ thêm 20 km. “Ai” đó phải tham lắm, 
gớm lắm mới bất chấp cả Chính quyền và Xã hội để làm chuyện ghê sợ như vậy.   

Đường sắt trên cao còn lắm vấn đề, thì đã lo làm tầu điện ngầm cách tháp Báo 

Thiên 5m. Vì sao vội vàng làm đắt thế? gấp thế? Chỉ thấy nói chuyên gia nước ngoài sẽ 
bảo đảm kỹ thuật. Nhưng các vấn đề về văn hóa, về tâm linh, về hiệu quả kinh tế thì 
thấy ít đề cập, chỉ cần đúng “Quy trình”,  cốt để không chịu trách nhiệm.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh trên từ trái:  Đường sắt  trên cao Cát Linh- Hà Đông, và vé tàu chạy thử,  chữ 
Trung trên, chữ Việt dưới, cứ như vùng biên mậu Trung Quốc.  

Ảnh dưới: Lễ ký Thỏa thuận Hợp tác KH&CN Nga - Việt, năm 2003, nhằm thúc 
đẩy hoạt động Đổi mới KH&CN giữa hai quốc gia Nga – Việt. Bốn người đứng giữa kể  
từ trái là: Đại sứ Nga Tatarinốp; Trung tướng Trêrescôva, Nhà nữ du hành vũ trụ đầu 
tiên trên thế giới; Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, GS. TS Hoàng Văn Phong; 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA, TS. Minh Đường.  
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II) MUỐN ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN, PHẢI 
SUY NGẪM VỀ TUYÊN NGÔN PHÁT TRIỂN 

Để làm rõ tiêu đề trên, cần làm rõ hai vấn đề: Thứ nhất: Vì sao cần 
“Suy ngẫm về Tuyên ngôn Phát triển”? Thứ hai: Vì sao nói đã đến lúc phải 
Đột phá “Cái Cũ kỹ, Hư hỏng ” để Kiến tạo “Cái Mới mẻ, Tốt tươi”? 

Vấn đề thứ nhất “Vì sao đã đến lúc suy ngẫm về Tuyên ngôn Phát 
triển?” Đó là vì: Việt Nam cần Thế giới phát triển, bởi qua đó Việt Nam sẽ 
phát triển; Ngược lại, vì Việt Nam là một phần của Thế giới, cho nên Thế 
giới cũng cần Việt Nam phải được phát triển, qua đó sẽ góp phần làm cho 
Thế giới phát triển.  

Thuận là cả hai đều mong muốn “Cùng Phát triển”. Khó là so với 
Thế giới, Việt Nam hiểu rất khác về “Phát triển”. “Khác” đến mức có chuyên 
gia nước ngoài đã đánh giá, rồi xếp Việt Nam là “Nước không chịu phát 
triển”. Thế cho nên mới phải “Suy ngẫm”! 

Thế vì sao lại cần “Tuyên ngôn”? Tuyên ngôn “với Ai” và về “Điều 
gì”? Đó là vì cả Ta và những Ai quan tâm đến Ta, đều muốn biết: Ta “Đã 
là Ai”; “Đang là Ai” và quan trọng là “Sẽ là Ai”; Dĩ nhiên, đã không biết 
“Đã là Ai”, “Đang là Ai”, thì sẽ khó biết “Sẽ là Ai”. Cho nên, mục tiêu của 
việc Tuyên ngôn là để Công bố chính thức với Ta, với Bạn bè, Đối tác trong, 
ngoài nước về việc: Việt Nam Đã, Đang và Sẽ là Ai; và nhất là “Cách 
thức” để “Sẽ là Ai’”. 

Vấn đề thứ hai “Vì sao lại nói đã đến lúc Đột phá và Kiến tạo?” được 
trả lời như sau: Từ năm 1976 đến nay đã 44 năm và khoảng cách giữa Việt 
Nam với Thế giới ngày càng lớn; Nay Việt Nam đã bị đẩy đến bờ vực thẳm 
tụt hậu, và chỉ có thể thoát thảm trạng này nếu kiên quyết tiến hành Đột phá, 
và vì Đột phá là để Phát triển, cho nên, Đột phá sẽ không hiệu quả nếu 
không “Suy ngẫm về Tuyên ngôn Phát triển”. 

Dẫu thách thức ngày càng tăng, song Việt Nam vẫn tràn đầy sức mạnh 
tiềm ẩn, bởi tư tưởng của Tiền nhân và Khát vọng của Dân tộc, phù hợp 
với tư tưởng phổ quát của Thế giới và Khát vọng của Nhân loại; Cho nên 
khi Đường Chính đã mở và cả nước đã sẵn sàng, tin rằng: Việc Việt Nam trở 
nên “Vùng đất lành” và “Sánh vai với các Cường quốc năm châu”, thông qua  
hình thành Niềm tin, Chính thể và Con người của thế kỷ 21 sẽ trở thành làn 
sóng mạnh mẽ, bất tận, không Ai, không Gì ngăn cản nổi.  
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                       “Hoàng Thành tôn tạo linh thiêng lớn;  
                            Phục hưng Đất nước ắt thành công” 

Thái Sơn là ngọn núi linh thiêng nhất trong 5 núi 

thiêng ở Trung Quốc, tức Ngũ Hành Sơn, hay Ngũ 
Nhạc: Đông Nhạc, Thái Sơn, thuộc tỉnh Sơn Đông 
cao 1545m; Tây Nhạc, Hoa Sơn, thuộc tỉnh Thiểm 
Tây cao 1997m; Nam Nhạc, Hành Sơn, thuộc tỉnh Hồ 
Nam cao 1290m; Bắc Nhạc, Hằng Sơn, thuộc tỉnh 
Sơn Tây cao 2017m; Trung Nhạc, Tung Sơn, thuộc 
tỉnh Hà Nam, cao 1494m.  

Năm 219 trước CN, Tần Thủy Hoàng làm Lễ 

báo thống nhất Trung Hoa với Trời, Đất ở Thái Sơn. 
Các Hoàng đế sau này đều lên đây để làm các lễ tế 
lớn, nhiều khi có cả sứ thần ngoại bang dự. Năm 
1987, UNESCO tôn vinh Thái Sơn là Di sản Thế giới 
về Văn hóa và Thiên nhiên. 

Người Trung Hoa tin rằng: “Thái Sơn ổn định, 

Trung Hoa an bình”, cho nên từ nhà Chu (1046 trước 
CN), Lễ tế ở Thái Sơn luôn là nghi lễ tầm quốc gia. 
Đến Thời Mao Trạch Đông, “Đấu” và “Phê” cả quỷ thần 
lẫn Khổng Tử; Vì thế, Thái Sơn lâm vào hoang phế và 
tiêu điều, cho nên đói và loạn, có đến hàng chục triệu 
người chết vì Cách mạng Văn hóa. Thời Đặng Tiểu 
Bình, Thái Sơn đại trùng tu; Kinh tế, xã hội đại khởi 
sắc; Nhân, Quả thế nào, dường đã rõ.   

Từ bài học của Thái Sơn, Trung Quốc, một 

trong các tác giả Đề án “Công viên Văn hóa Độc lập và 
Hội nhập Việt Nam” trong đó có Hoàng thành Thăng 
Long – Hà Nội đã xúc động viết “Hoàng thành tôn tạo 
linh thiêng lớn; Phục hưng đất nước ắt thành công”. 

 Việc xây dựng một Di sản Văn hóa Thế giới 

mới, với trung tâm là Hoàng thành Thăng Long, Hà 
Nội, phải được xem là việc lớn của Chính thể để Kết 
nối Trời, Đất và Con người Việt Nam ở thế kỷ 21. 

 

Ảnh từ trên: 1) Thái Sơn, núi thiêng nhất của 
Trung Quốc; 2) Cầu đá trường tồn, có từ vụ sạt lở núi; 
3) Cổng phía Nam lên Thái Sơn; 4) Kinh Phật khắc 
dưới lòng suối, hàm ý “Nước chảy đá mòn, song chữ 
không mòn”, tức là tiền và bạo lực không bao giờ 
khuất phục được Văn hóa; 5) Đỉnh Ngọc Hoàng, Thái 
Sơn, trên đó có Chùa Ngọc Hoàng. 
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III) SUY NGẪM VỀ TUYÊN NGÔN PHÁT TRIỂN 
 

 

Kính tặng Anh linh của những người đã    
    hy sinh cho Con người và Tổ quốc, nhân Kỷ niệm    
    ngày 27/7; 19/8; 23/8; 25/8 và ngày Độc lập 2/9. 

 

Ngày 19/8; 23/8 và 25/8 năm 1945, dưới ngọn cờ đỏ sao vàng của tổ 
chức Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, nhân dân Hà Nội, 
Huế, Sài Gòn đã giành được Chính quyền. Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình. Từ đây, tiếp nối 
lịch sử dân tộc, Việt Nam đã đàng hoàng xuất hiện với tư cách một Quốc gia 
Độc lập, mở ra Kỷ nguyên Độc lập Dân tộc trên toàn cầu. Kỳ tích vĩ đại ấy 
có từ những Niềm tin cốt lõi của Nhân loại được thể hiện ngay dòng đầu 
tiên của bản Tuyên ngôn bất hủ này: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ảnh trên: Thay Quốc kỳ trên Kỳ đài Hà Nội vào buổi chiều mưa của 
ngày cuối cùng năm cũ, để chuẩn bị đón khởi đầu một mùa Xuân mới. 

“‘Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền 
Bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền 
không ai có thể xâm phạm; trong những quyền 
ấy, có Quyền được Sống, Quyền Tự do và 
Quyền mưu cầu Hạnh phúc’. Lời bất hủ ấy ở 
trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của 
nước Mỹ... 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 
của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: 
Người ta sinh ra Tự do và Bình đẳng về Quyền 
lợi; và phải luôn luôn được Tự do và Bình 
đẳng về Quyền lợi”. 
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Việt Nam sẽ “Không thể phát triển” nếu chưa nhận thức và 
 chưa thực hiện “Ba Tuyên bố” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Tháng 5/1945, phe Đồng minh, trong đó có Liên 

Xô, chiến thắng Phát xít. Uy tín Liên Xô và Chủ nghĩa 
Cộng sản lên cao, song với Tầm nhìn xa rộng, ngày 
31/10/1946, tại Quốc hội Khóa I, Bác Hồ đã không nhắc 
đến “CNXH” hay “Cộng sản”, mà ba lần nhấn mạnh chỉ 
đi cùng Dân tộc và Thế giới qua “Ba tuyên bố”: 

“Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước Quốc dân 

và trước Thế giới: Chính phủ sau đây phải là một Chính 
phủ toàn dân Đoàn kết và tập hợp Nhân tài không 
đảng phái. Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước Quốc 
dân và trước Thế giới: Tôi chỉ có một Đảng, Đảng Việt 
Nam. Tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội, trước Quốc 
dân và trước thế giới: Chính phủ sau đây phải là một 
Chính phủ liêm khiết”. 

Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Vương 

Mông cuối đời tự hỏi: “Mình là Lãnh đạo, Đảng viên, hay 
nhà văn,...?”, vì đó chỉ là giai đoạn.  Trong truyện “Tôi là 
học trò”, ông viết, vì cả đời phải Học để Thay đổi có ích, 
nên ông “Nguyện là người Học trò thực sự”. Song, ông 
chưa nói rõ “Cần học gì?”, “Học Thầy nào?”, …  

Điều vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa của đất nước hơn tỷ dân ngộ ra lúc cuối đời, càng 

làm rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi vì khi còn thanh niên, Người 
đã trình bày lời giải đáp của cả ba vấn đề lớn này chỉ trong một câu nói. Vì thế, cho 
nên khi giặc Dốt tuyên truyền rằng, “Đại bàng vượt được bão tố là nhờ đã “Áp dụng sáng 
tạo” tư tưởng của chim sẻ”, hãy nhớ đến lời vua Trần Nhân Tông đã nói: “Của báu đã 
sẵn trong nhà, chỉ cần tự hỏi, đã hết lòng vì Dân, vì Nước?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ảnh trên: Hồng quân cắm cờ Xô Viết trên nóc nhà Quốc hội của Đức năm 1945. 
 Ảnh giữa: Quốc hội Khóa I năm 1946 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. 
 Ảnh dưới: Chính phủ Hồ Chí Minh năm 1946, Chính phủ Bình đẳng, Chính phủ  

Hòa hợp, Chính phủ Sáng tạo - Chính phủ Thành công. 
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Hơn 70 năm đã qua kể từ ngày Độc lập đầu tiên 2/9/1945; Việt Nam 
khi đó là một nước có hơn 20 triệu dân quyết giành Độc lập và nay đã là một 
nước với gần 100 triệu dân có khát vọng đưa đất nước trước hết trở thành 
một “Vùng đất lành”, sau đó là “Sánh vai với các cường quốc”. Vì thế, 
cần có và phải có một Tuyên ngôn Phát triển. 

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và những dòng đầu tiên của nó, sẽ là 
nguồn cảm hứng cho Tuyên ngôn Phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. 
Điều đó là tất yếu, chắc chắn như vậy. 

Với Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn vượt 
xa thời bấy giờ, đó là để đất nước Độc lập và Phát triển, Người chọn cách 
“Dĩ bất biến” là “Đi với Thế giới”, chứ không đi riêng với bất cứ một quốc 
gia nào, cho dù đó là Mỹ, Anh, Pháp hay Liên Xô, Trung Hoa, cũng như 
không theo riêng bất cứ một tư tưởng, một chủ nghĩa nào, cho dù đó là 
Chủ nghĩa Tư bản, Chủ nghĩa Cộng sản, hay Chủ nghĩa Tam dân. 

Người chỉ rõ, đầu tiên phải đi theo những Tư tưởng phổ quát của 
Nhân loại. Đó là điều kiện tiên quyết để thành công. Điều kiện thứ hai là 
quyết tâm góp phần làm Thế giới tiến bộ, và chỉ qua đó mới có quyền lợi 
dân tộc xứng đáng, như Người đã viết, đã đọc: “Một dân tộc đã gan góc 
chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về 
phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được Tự do! 
Dân tộc đó phải được Độc lập!”. 

Và ngay từ những ngày đầu Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, 
dân tộc Việt Nam muốn bước lên “Đài Vinh quang” thì phải đánh thắng 
giặc Ngoại xâm, giặc Đói, giặc Dốt. 

Dân tộc ta đã mấy ngàn năm xây dựng đất nước văn hiến, đã không ít 
lần bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trước các loại Giặc ngoại xâm tàn độc nhất, 
từ phong kiến phương Bắc đến thực dân, đế quốc. 

Cuộc chiến 30 năm giành Độc lập và Thống nhất đất nước (1945 - 
1975) vừa dứt, Việt Nam lại đối diện với một cuộc chiến không trận tuyến, 
trước một loại giặc ghê gớm hơn, đã vô hình, vô ảnh, chúng lại ở ngay 
trong ta; Đó là giặc Dốt. 

Thời trước, nếu giặc Dốt mới lộ diện ở dạng mù chữ, thì giờ đây chúng 
trở thành một thế lực hung hiểm; Chúng công khai cổ súy việc quá coi trọng 
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Tăng cường năng lực Nội sinh, thu hút, phát huy những gì tốt đẹp  
nhất của Thế giới cho Việt Nam là mục tiêu của Điện Biên Phủ mới   

 Tết Đinh Hợi 1947, từ chùa Trầm, Bác Hồ đọc thơ chúc 

Tết gửi đồng bào cả nước: “Cờ đỏ sao vàng tung bay trước 
gió; Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông; Toàn dân 
kháng chiến, toàn diện kháng chiến; Chí ta đã quyết, lòng ta 
đã đồng; Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào! Sức ta đã 
mạnh, người ta đã đông; Trường kỳ kháng chiến, nhất định 
thắng lợi! Thống nhất, Độc lập, nhất định thành công”. 

Năm 1949, cả nước Chuẩn bị Chiến lược cho Tổng 

Phản công (Năm 2019, cả Dân tộc Chuẩn bị Chiến lược để  
Phát triển). Đón Xuân mới Kỷ Sửu, Bác Hồ chúc:   

Kháng chiến lại thêm một năm mới 

Thi đua ái quốc thêm tiến tới. 
Động viên lực lượng và tinh thần. 

Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi. 
 

                                                     Xuân Kỷ Sửu - 1949  

Có nhiều sự tương đồng giữa ba Chiến dịch Điện Biên 

Phủ. Phải chăng tiền nhân đã làm ra những điều kỳ diệu này, 
để từ Lãnh đạo đến người Dân được “Tan sương đầu ngõ, 
vén mây giữa trời” và hiểu, “Điện Biên Phủ mới” là cách duy 
nhất mang Niềm tin mới, Sức sống mới cho cả Dân tộc. 

     

Ảnh từ trên: 1) Bác Hồ thăm lại chùa Trầm năm 1957; 
2) Thơ chúc Tết của Bác ở  Báo Sự thật, số Xuân 1949;  
3) Bác Hồ lấy tiền nhuận bút mua sữa, bột trứng, lương 

khô tặng bộ đội PKKQ năm 1967. Điều này vừa là tình cảm 
của Bác với bộ đội, vừa nói lên Tầm nhìn chiến lược để đối 
phó  Mỹ, nước có Triết lý quân sự “Chiếm lĩnh tầm cao”.   

 

 

Ảnh từ trái: 1) Gò Đống Đa, Hà Nội với chiến công lẫy lừng chống giặc Trung Quốc 
xâm lược: “Đống Đa xưa bãi chiến trường; Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò”.  
Vậy mà giờ đây vẫn có người sợ phạm húy, nên chỉ dám gọi giặc là “Lạ”;   

2) Nghĩa trang Trường Sơn. Hàng vạn thanh niên trẻ đã hy sinh vì Độc lập Dân tộc 
và Thống nhất đất nước, không phải để một nhóm của Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho 
Tham nhũng Chính trị và Tham nhũng Vật chất;  

3) Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ có tương lai tốt đẹp như Tiền nhân mong đợi. 
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“Kinh tế”, mà thực chất chỉ là cổ súy cho lối sống quá trọng tiêu dùng, 
hưởng thụ vật chất thấp kém. 

Chúng không chỉ công khai ăn cướp và tham nhũng của Dân, từ nhà 
cửa, đất đai tới quyền lực, chính trị, mà còn tự cho mình quyền Kênh kiệu, 
Ngạo mạn và Dối trá với người Dân, tức với chính những người đang chịu 
thiệt thòi để chúng có được vị thế như hôm nay. 

Giặc Dốt đang biến đồng chí, đồng bào thành đối địch và phá hỏng 
khối Đoàn kết Dân tộc. Chúng cũng đang biến bạn bè quốc tế của Việt Nam 
thành xa lạ, phá hỏng khối Đoàn kết Quốc tế. 

Giặc Dốt tuyên truyền một chiều rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có 
một người Thầy, cho dù Người đã không ít lần nói rõ, Người là “Học trò 
nhỏ” của nhiều vị Thầy, và với vị Thầy nào, Người học cái gì. Với người 
Việt Nam, trừ khi không biết, còn thì việc nói sai sự thực về Thầy và các vị 
Thầy của Thầy là điều hết sức cấm kỵ, xưa nay hiếm ai dám làm, trừ khi đã 
“Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” mình thành giặc. 

Việc này làm nhiều người Việt trong, ngoài nước nhìn nhận sai về 
Lãnh tụ, gây nên các mối hiềm khích không đáng có. Việc làm này cũng làm 
lu mờ cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó trước hết là luận điểm về 
mối quan hệ hữu cơ “Độc lập để Đồng minh & Đồng minh để Độc lập”. 
Đây là nguyên nhân chủ yếu làm Việt Nam bị bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn để có 
Đồng minh là các quốc gia phát triển. 

Giặc Dốt đã gây bao hệ lụy mà từ trước đến nay, những kẻ thù thâm 
hiểm nhất cũng không làm được. Vậy nên hơn 40 năm qua, kể từ năm 1976 
đến nay, trong nước lòng người ly tán, người Dân thiếu Niềm tin với nhau, 
với Chính thể và với Tương lai, ngoài nước các quốc gia thiếu Niềm tin 
Chiến lược với Việt Nam. 

Những điều này thường xuyên xảy ra trong một thời gian dài, tất yếu 
dẫn đến làm kinh tế suy thoái, làm môi trường thiên nhiên ô nhiễm, làm văn 
hóa xuống cấp. Giờ đây, khi các yếu tố này cùng lúc bùng phát, chúng càng 
thúc đẩy đất nước nhanh chóng đến bờ suy sụp. 

Song, những điều giặc Dốt gây ra, càng nguy hiểm, càng gây hậu quả 
nặng nề, thì chỉ càng thúc đẩy Lãnh đạo tiến bộ và Người dân Việt Nam 
thêm quyết tâm Đột phá thành trì của lạc hậu, quyết tâm tiêu diệt giặc Dốt  
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             Văn hóa  và Truyền thống là nền tảng và điểm xuất phát để mỗi    
             Quốc gia kiến tạo Niềm tin, Chính thể, Con người trong thế kỷ 21                  

Vì sao Hàn Quốc chỉ cần 30 năm để trở 

thành một quốc gia phát triển? Vẫn phổ biến câu 
trả lời đó là vì Hàn Quốc chú trọng Đổi mới Công 
nghệ. Thế vì sao Hàn Quốc Đổi mới Công nghệ thì 
đất nước phát triển, trong khi nhiều nước khác, kể 
cả Việt Nam cũng làm như vậy, thì đất nước vẫn bị  
sa vào tình trạng lạc hậu?  

Có câu trả lời khác là, Hàn Quốc lập nên kỳ 

tích trước hết bởi Chính thể và người Dân Hàn Quốc 
không chờ đến thất bại mới Thay đổi, mà họ Thay 
đổi Triết lý về “Niềm tin, Chính thể, Con người” 
ngay ở đỉnh cao thành công.    

 Nguyên nhân thứ hai làm Hàn Quốc lập kỳ 

tích do Chính thể và người Dân Hàn Quốc trân 
trọng quá khứ, coi Quá khứ là điểm xuất phát để 
hướng tới tương lai.  

Việc mặc định “Chủ nghĩa là duy nhất đúng”, 

tuy có tác dụng trong một giai đoạn, song lại dẫn 
đến hậu quả lâu dài do phủ nhận và tiêu diệt các 
yếu tố Khác biệt, kể cả Văn hóa của Tiền nhân. 
Hàn Quốc có thời gian Độc tài quân sự, song ở thời 
gian này vẫn có kỳ tích, trước hết là do vẫn trân 
trọng Tiền nhân và Văn hóa truyền thống.    

 

Ảnh trên, từ trên: 1) Hoàng thành Thăng Long, Di sản Văn hóa thế giới, hình ảnh 
Việt Nam xưa; 2) Nhà hát Opera Sydney hình con sò và Vườn Bách thảo Singapore; 
Di sản Văn hóa Thế giới, và là hình ảnh Úc, Singapore ngày nay.    

 

 
 Ảnh dưới, từ trái: 1) Tượng Phật Chùa hang Seokguram; 2) Lối vào Chùa hang 

Seokguram; 3) Chùa Bulguksa. “Không có ta kiếp trước sao có ta kiếp này; Không có 
bố mẹ ta sao có ta”, đó là tư duy tể tướng Kim Dae-seong (700–774), vương triều Silla 
khi xây Chùa hang Seokguram để tưởng nhớ cha mẹ ông ở kiếp trước, còn Chùa 
Bulguksa là để tưởng nhớ cha mẹ ông ở kiếp hiện tại.  
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để Đổi mới toàn diện, nhờ tiếp thu và phát huy Văn hóa, Đức tin và Chủ 
thuyết Hồ Chí Minh. Quyết tâm này được thể hiện bằng: 

Xây dựng Triết lý cơ bản - Niềm tin cốt lõi mới thể hiện qua công 
thức: Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo + Thần 
đạo Việt Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất.  

Xây dựng Chiến lược phát triển mới nhằm cùng lúc đáp ứng hai nhu 
cầu quan trọng: Tập trung hơn và Phân quyền hơn, để vừa có sức mạnh 
hơn, vừa linh hoạt, sáng tạo hơn, phù hợp với sự phát triển của Cuộc Cách 
mạng Xã hội lần thứ 4, trong đó có Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. 

Điều này được đáp ứng thông qua việc bổ sung cấp Vùng trong Hệ 
thống hành chính. Theo đó, toàn quốc chia thành ba Vùng Lãnh thổ, gồm 
Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Điều này có nghĩa sử dụng hệ thống Chính 
quyền ba cấp gồm Trung ương, Vùng và Địa phương, thay thế cho Chính 
quyền hai cấp trước đây chỉ có Trung ương và Địa phương.   

Với vị trí đặc biệt, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc không phải là 
nơi chỉ để thu lợi Kinh tế, mà trong thế trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
phải là ba Tiền đồn Văn hóa, An ninh, Quốc phòng, là ba cánh Cổng lớn để 
Hội nhập Quốc tế, nhất là Hội nhập Văn hóa của Thế kỷ 21 và là hình 
mẫu để đất liền Thay đổi Văn hóa và Chính thể. 

Nhất thiết phải Xây dựng một Xã hội Dân sự tiên tiến nhằm Đổi mới 
Văn hóa; Đây là một trong các bài học lớn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
để lại. Việc Đổi mới trong lĩnh vực này cần được tiến hành trên ba chân trụ 
Cá nhân - Cộng đồng - Quốc gia, thay vì quá coi trọng yếu tố Nhà nước. 

Việc tiếp theo là Đổi mới Tổ chức và Lãnh đạo với tiêu chí đầu tiên là 
“Nói đúng việc cần làm – Làm đúng điều đã nói”. Phải lấy các tiêu chí phổ 
quát của Thế giới cho các hoạt động trong lĩnh vực này, coi đó là sợi chỉ 
xuyên suốt nhằm Đổi mới Tổ chức và Lãnh đạo từ Nhà nước đến xã hội 
theo hướng chuyên nghiệp. 

Có Tổ chức mới, Lãnh đạo mới, dĩ nhiên cần nhiều nhân lực có trình 
độ cao, nhất là lao động KH&CN trực tiếp Sản xuất, vì thế phải Đổi mới 
Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở kết hợp hài hòa Văn hóa Đông & Tây và tinh 
hoa Công nghệ phương Tây. 

Xây dựng Kinh tế Việt Nam trở thành nền Kinh tế tiên tiến Xanh và  
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Think Tank - Các tổ chức tư vấn chính sách công 
độc lập; Nơi thu hút Tinh hoa và là một trong các Yếu tố 

kiến tạo Niềm tin, Chính thể, Con người ở thế kỷ 21 

Vua Quang Trung là tấm gương sáng về 

trọng dụng Cá nhân và Tổ chức nghiên cứu Chính 
sách công độc lập. Ngài ba lần cầu kiến Nguyễn 
Thiếp và được khuyên: "Đánh gấp thì không ngoài 
mười ngày sẽ phá tan. Trì hoãn thì khó lòng được 
nó", Ngài tôn Nguyễn Thiếp là “Người Thầy trên 
núi La Sơn (La Sơn Phu tử)”. Năm 1789, khi vừa phá 
tan xâm lược, nhà vua lại mời ông đến bàn quốc sự 
và lập Sùng Chính Viện tại chỗ ở của Nguyễn Thiếp 
để ông tiện làm việc và chiêu mộ nhân tài. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là 

một tấm gương về trọng dụng Think Tank khi ông nói: 
“Phải Sáng tạo Lý luận, Sáng tạo Thực tiễn, Sáng 
tạo Chế độ”; Ông có quan niệm, “Sáng tạo” vừa là 
công việc của Đảng, vừa của xã hội, vừa của Tinh 
hoa và Think Tank Trung Quốc.  

Theo một nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc 

thì việc hoạch định Chiến lược ở Mỹ hiện nay sai 
khoảng chừng 5%, với  1.777 Think Tank; Trung 
Quốc sai chừng 30%, với 74 Think Tank (Anh có  
253 Think Tank; Đức: 186; Ấn Độ: 121; Nhật: 105).  
Ngày nay, Think Tank là một trong các đặc trưng 
tiêu biểu của  Xã hội hiện đại phát triển. Think Tank 
phổ biến kết quả qua ấn phẩm, trao đổi với Lãnh đạo 
và Xã hội về: 1. Tạo lập Ý tưởng; 2. Định hướng Dư 
luận; 3. Thu hút, Đào tạo Nhân tài.  

Ở các nước phát triển, thấy rõ tác dụng của 

Think Tank, gắn với các chuyên gia có Khả năng 
Nghiên cứu; có Cảm hứng Lý luận và Kinh nghiệm 
Thực tế, nên Chính phủ, Cộng đồng và Cá nhân chú 
trọng tài trợ cho các tổ chức này. Ở Việt Nam,  gần 30 
năm qua, Viện N/C SENA là một trong các tổ chức 
đầu tiên hoạt động theo hướng Think Tank.  

 

Ảnh từ trên: 1) Trụ sở Viện Brookings - Think 
Tank số 1 của Mỹ và Thế giới, thành lập năm 1916, tại 
Washington, D.C., Hoa Kỳ; 2) Lá và hoa cây Phong 
ba, loại cây mọc nhiều trên các đảo tiền tiêu Việt Nam 
ở Biển Đông; 3) Trụ sở Viện Nghiên cứu – Think Tank 
SENA từ năm 1992 tại số nhà 35, đường Điện Biên 
Phủ, Hà Nội, Việt Nam. 
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Mở, coi Kinh tế Nông nghiệp – Nông thôn và Kinh tế Biển là ưu tiên với 
luận điểm: Thúc đẩy Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn, tạo lập vị thế cân 
bằng giữa Nông thôn và Đô thị để Ổn định; Thúc đẩy Kinh tế Biển với quan 
niệm lấy tầm nhìn từ biển vào đất liền để Phát triển. 

Xây dựng Ngoại giao Việt Nam trở thành Ngoại giao Thiện chí, Văn 
hóa và Phát triển với luận điểm: “Đàng hoàng” là giải pháp, “Đồng minh” 
là mục tiêu; Xem xây dựng và củng cố quan hệ Đồng minh là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu. 

Xây dựng Quốc phòng Việt Nam mạnh với luận điểm: “Đồng 
minh” là giải pháp, “Độc lập” là mục tiêu; Lấy Tính chất, Quy mô và Tần 
suất tập trận với Đồng minh và Quốc tế làm thước đo sức mạnh để răn đe 
và chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả kẻ thù trước mắt và kẻ thù tiềm ẩn. 

Thực thi đồng bộ những nội dung trên, chắc chắn Niềm tin giữa người 
Dân với người Dân, giữa người Dân với Lãnh đạo và giữa người Dân với 
Tương lai sẽ khởi sắc và Việt Nam sẽ sớm tiến cùng thế giới. Nếu Trời, Đất 
và Xã hội cho và quyết được thay đổi như vậy, thì không quá 5 năm, Hà 
Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, và ba Vùng Quốc tế sẽ trở thành 
các đầu tầu mạnh thúc đẩy Việt Nam phát triển. 

Tiếp nối tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập năm 1945: “Toàn thể dân 
tộc Việt Nam quyết đem tất cả Tinh thần và Lực lượng, Tính mạng và Của 
cải để giữ vững Quyền Tự do, Độc lập”; Nay là tháng 12/2019, trước Thế 
giới, người Dân Việt Nam khẳng định:  

1) Sớm hình thành Chính thể Việt Nam Dân chủ, Cộng hòa; Trăm công 
ngàn việc lấy Khát vọng người Dân và Hiệu quả mà quyết định.  

2) Trở về Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Trên dưới một lòng, cùng 
ra sức sửa sang việc nước.  

3) Thực hiện “Cùng nghĩ, cùng Làm, cùng Hưởng” ; Khiến lòng người 
có lại Niềm tin, ai cũng hăng hái, cố gắng. 

 4) Phục hưng đất nước, trước là Thức tỉnh để xóa bỏ “Nhếch nhác về 
Đạo đức và Văn hóa”; sau là Thực hành theo công đạo của Tiền nhân, Trời 
đất, “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.  

5) Mở ra, thu hút Tinh hoa Nhân loại, để mùa Xuân 2021 Việt Nam 
thành “Vùng đất lành” của mỗi Gia đình, Dân tộc và Thế giới; Tiếp sau đến 
năm 2045 thành một Cường quốc.    
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                                          Phần 4 
                   SỨ MỆNH LỚN VÀ CƠ HỘI LỚN THỨ NHẤT  

CỦA VIỆT NAM LÀ VỪA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, VỪA  
GÓP PHẦN XỨNG ĐÁNG CHO THẾ GIỚI TIẾN BỘ 

 

 

                 I) XUNG ĐỘT GIỮA TRUNG QUỐC, ĐẠI DIỆN 
  TRIẾT LÝ ĐẤU TRANH VÀ HOA KỲ, ĐẠI DIỆN TRIẾT 

  LÝ HỘI NHẬP, ĐANG DIỄN RA QUYẾT LIỆT 

Ngày 3/9/2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát 
biểu với các cán bộ Lãnh đạo trẻ tại trường Đảng Trung ương về những 
thách thức to lớn mà đất nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang phải 
đối mặt. Trong bài diễn văn này cụm từ “Đấu tranh” được ông Tập Cận Bình 
sử dụng tới 56 lần. 

 Các nhà nghiên cứu về Trung Quốc cho rằng, lần này từ ngữ mà ông 
Tập Cận Bình dùng, không phải là “Thách thức”, “Khó khăn” hay là 
“Chướng ngại”, mà là “Douzheng” (斗争) nghĩa là “Đấu tranh”, một từ hàm 
chứa một lịch sử chính trị đau thương, gợi lại cuộc nội chiến “Đấu tranh 
chống kẻ thù” đã làm tan rã xã hội Trung Quốc bằng cuộc “Cách mạng Văn 
hóa” ở những năm 1960 – 1970.  

 “Đấu tranh” không phải phải lời kêu gọi cần cùng nhau đoàn kết 
hướng để tới các mục tiêu chung, hoặc một biểu hiện thái độ hành động, mà 
còn là lời cảnh báo về sự chia rẽ và tiềm ẩn thương vong.  

Đây là việc đáng lưu ý, vì khi lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc viện 
đến từ “Đấu tranh” trong bối cảnh hiện nay thì cần phải hiểu rằng, lựa chọn 
diễn ngôn của các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao 
giờ mang tính ngẫu nhiên hay tùy tiện. 

 Có thể hiểu, thuật ngữ “Đấu tranh” mà ông Tập Cận Bình đề cập đến 
là những thách thức bên ngoài mà Trung Quốc đang phải đối mặt, gồm 
thương chiến Mỹ – Trung, tăng trưởng kinh tế chững lại, tham vọng bá chủ 
toàn cầu của Trung Quốc vấp phải đối kháng quốc tế sâu sắc, những căng 
thẳng dai dẳng về chủ quyền ở Hồng Kông, Biển Đông và Tân Cương. 
Trước đó, tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin về những “Đấu tranh” thời ông Tập 
đã làm rõ hơn những điểm này.  
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Mặt khác, có khả năng ông Tập đang phải đối mặt với những cuộc đấu 
tranh thực sự của chính mình trong nội bộ Đảng khi cố gắng giải quyết 
những thách thức to lớn kể trên, và việc lựa chọn ngôn từ của Chủ tịch Tập  
Cận Bình nhiều khả năng là một thông điệp cứng rắn gửi đến những đảng 
viên chống lại sự lãnh đạo hay các mục tiêu của ông. Vì vậy, từ “Đấu tranh” 
trong bài phát biểu cũng có thể là đang ám chỉ những cuộc đấu tranh khốc 
liệt trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.  

Cho đến nay, trong toàn bộ nhiệm kỳ của ông Tập Cận Bình, khái niệm 
“Đấu tranh” đã trở lại với sự kịch tính còn mạnh mẽ và được chính thức hóa 
trong bài diễn văn tại trường Đảng Trung Quốc. Bài phát biểu không chỉ sử 
dụng từ “Đấu tranh”, mà sử dụng cả cụm từ “Đấu tranh vĩ đại” - “weida 
douzheng” (伟大斗争), cụm từ này rất hiếm khi được thấy trong lịch sử các 
bài diễn văn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.  

Thực tế cho thấy, cuộc “Đấu tranh vĩ đại” mà ông Tập Cận Bình cổ 
súy, thực chất chỉ là sự bành trướng, tranh đoạt vị thế và quyền lợi với Thế 
giới và Mỹ. Việt Nam cần phải hiểu rõ, không hy vọng có thể đứng ngoài 
cuộc “Đấu tranh vĩ đại” của Trung Quốc, vì thế cần chuẩn bị sức mạnh 
Nội sinh và chọn Đồng minh cho mình.   

Ngày 23/9/2019, về vấn đề này, ông Rick Scott, thượng nghị sĩ thuộc 
đảng Cộng hòa đại diện cho bang Florida, phát biểu tại Hội nghị Concordia 
2019: “Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Mỹ Latinh 
và Trung Đông, cho thấy mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với sự ổn 
định của thị trường thế giới, đối với an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh 
của chúng ta, cũng như đối với khát vọng tự do và dân chủ trên toàn cầu”. 

Ông cảnh báo các mối đe dọa từ Trung Quốc về mọi phương diện và 
kêu gọi các quốc gia chung tay để ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh 
vì “tương lai con em, cháu chắt của chúng ta”. Trong diễn văn, thượng 
nghị sĩ Scott liệt kê hàng loạt hành vi đáng lo ngại của chính quyền Trung 
Quốc, từ việc quân sự hóa Biển Đông đến các dự án đầu tư nhằm thao túng 
các quốc gia trên thế giới:  

“Trung Quốc đánh cắp công nghệ của chúng ta và từ chối mở cửa thị 
trường của họ đối với hàng hóa nước ngoài, trái ngược với cam kết của họ 
khi tham gia WTO. Họ quân sự hóa Biển Đông, dù trước đó họ hứa hẹn với  
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  Sứ mệnh lớn và Cơ hội lớn thứ nhất của Việt Nam là nêu cao Triết lý   
 “Độc lập và Đồng minh” của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, để vừa cùng Thế giới bảo vệ 

Chủ quyền quốc gia ở Biển Đông, vừa thúc đẩy Tự do hàng hải quốc tế   

Ngày 25/7/2019, trao đổi với báo Tuần Việt Nam về việc Trung Quốc gây hấn ở 

bãi Tư Chính, ông Michael Dukakis, cựu ba lần Thống đốc bang Massachusetts; cựu 
ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ, đặt câu hỏi: “Trung Quốc đang xâm phạm chủ quyền 
quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông. Vậy các bạn nên làm gì?”.  

 

 

Thật hổ thẹn khi một người Mỹ hỏi con em một dân tộc anh hùng như vậy. 

Càng hổ thẹn bởi ông hỏi khi biết giặc đã đến nhà, song chủ nhà vẫn lo chỉ tiêu GDP và 
chống tham nhũng. Ông nhắc: “Philippines đã đệ đơn lên Toà án Công lý Quốc tế và đã 
nhận được phán quyết Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế (Nhiều người cho rằng: 
Đến lúc này mà Việt Nam không kiện thì đồng nghĩa dâng biển, đảo cho giặc)…Tôi 
muốn nhấn mạnh, Việt Nam cần xác lập vị thế với cả Mỹ và Trung Quốc một cách mạch 
lạc, rõ ràng. Muốn vậy, Việt Nam cần phát huy cao nhất sức mạnh tổng lực của 96 
triệu người đầy nhiệt huyết, có tinh thần quật khởi bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh 
thổ, bảo vệ phẩm giá dân tộc. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của Việt Nam”. 

Ông Dukakis khuyên: “Cần một diễn đàn 

để các quốc gia cùng thảo luận,… không để 
các nước nhỏ bị bắt nạt, ăn hiếp”. Hổ thẹn lần 
nữa vì các từ này dành cho trẻ con. Israel và  
Singapore bé hơn ta nhiều sao không ai bắt 
nạt. Vậy là bị bắt nạt không phải vì nhỏ mà là 
vì Yếu hèn. Ông Dukakis nói rõ: “Hoà bình chỉ 
thiết lập khi tất cả chung tay. Không quốc gia 
nào có thể một mình làm việc này, kể cả Mỹ”. 
Rõ đến thế, vì sao vẫn chưa làm, trong khi 
chúng ta có 100 triệu người Việt Nam? 

     

Ảnh trên từ trái: 1) Bác Hồ ở trận Đông Khê, trận mở màn Chiến dịch Biên giới 
1950; 2) Cựu ba lần Thống đốc bang Massachusetts Dukakis; 3)  Thượng nghị sĩ Rick 
Scott trong một sự kiện. 

Ảnh dưới từ trên: 1) Tàu dân quân của Trung Quốc. Trung Quốc gây hấn chủ yếu 
bằng nhiều tàu dân quân vũ trang. Làm thế vừa dễ gây căng thẳng, vừa khó xử lý.  
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Tổng thống Obama rằng họ sẽ không làm như vậy. Họ cố tình bán ma túy 
fentanyl vào Hoa Kỳ và giết chết người Mỹ mỗi ngày.  

Bất cứ nơi nào tôi đến trên khắp thế giới, tôi đều thấy những xúc tu của 
Trung Quốc đang mỗi ngày mộ kéo dài hơn và rộng hơn. Ở Panama, Trung 
Quốc đang xây dựng cảng biển riêng cho họ để kiểm soát lưu thông hàng hóa ở 
bán cầu của chúng ta. Họ cũng đang giành được chỗ đứng tại các cảng biển ở 
Trung Đông và Nam Âu. 

Ở Argentina, Trung Quốc đang xây dựng một nhà máy điện hạt nhân 
mới mà chính phủ Argentina không muốn, mà cũng chẳng cần.Trên khắp 
châu Phi, Trung Quốc đang khai thác tài nguyên thiên nhiên để làm hỗn 
loạn hơn nữa các ngành công nghiệp và thị trường mới, với mục tiêu kiểm 
soát các ngành công nghiệp và thị trường đó.” 

Thượng nghị sĩ Scott phát biểu: “Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung 
Quốc là rất phổ biến. Đây hiện là, và sẽ tiếp tục là thách thức lớn nhất mà 
chúng ta phải đối mặt trong thế kỷ tới”. Ông khẳng định: “Trung Quốc 
không phải là bạn của chúng ta, họ không tin vào Tự do cá nhân và họ có 
kế hoạch kiểm soát trật tự thế giới”. 

Nhà lập pháp Hoa Kỳ bình luận, may mắn cho nhân loại và thế giới, đó 
là  Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang có lập trường 
chống lại Trung Quốc, và chỉ còn là vấn đề thời gian. Thượng nghị sĩ Scott 
nói rằng các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc không 
phải chỉ là về thương mại.  

Các nhà quan sát nhận định cuộc đối đầu này sẽ còn mở rộng sang lĩnh 
vực nhân quyền, trong đó có tự do tín ngưỡng. Quan điểm này được làm rõ 
nét hơn qua bình luận của ông Scott: “Trung Quốc là đối thủ của chúng ta, 
chứ không phải là bạn bè của chúng ta. Bạn bè thì không cố gắng làm hại 
ta như Trung Quốc đang làm”.  

Thượng nghị sĩ đề cập đến một số biện pháp mà ông đang quyết tâm 
thực hiện để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông đã đề xuất một dự 
luật yêu cầu Chính phủ Mỹ ngừng tài trợ cho các chương trình dạy tiếng Anh 
ở Trung Quốc, cấm các cơ quan nhà nước mua một số thiết bị công nghệ từ 
Trung Quốc. Ông nói: “Chẳng ai muốn mua camera an ninh cho gia đình từ 
một tên trộm chuyên nghiệp. Tại sao chúng ta lại mua các thiết bị công nghệ 
từ Trung Quốc?”. 
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Sứ mệnh lớn và Cơ hội lớn thứ hai của Việt Nam là nêu cao Triết lý  
 “Việt Nam và Thế giới” của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, để vừa đưa đất nước phát triển, 

vừa là tấm gương cho các nước chưa thoát Triết lý “Hoặc” (Ta/Địch)    

Người xưa có câu: “Sông thiêng không phải vì 

sâu mà vì có Rồng; Núi linh không phải vì cao mà vì có 
Tiên”. Theo đó một dân tộc vĩ đại, một đất nước vĩ đại, 
không nhất thiết phải có dân số đông, kinh tế lớn.  

Theo nhà văn nổi tiếng thế giới Dostoevsky, tác 

giả tác phẩm “Tội ác và Trừng phạt”, thì một Dân tộc vĩ 
đại trước hết là một dân tộc có chí khí, quyết không 
chấp nhận vai trò thứ yếu, mà phải có vai trò hàng 
đầu, thậm chí là “Độc nhất, vô nhị” trong nhân loại.  

Dân tộc Việt Nam sẽ trở lại vĩ đại không chỉ bởi 

đã từng “giương cao ngọn cờ đầu trong phong trào Giải 
phóng Dân tộc” ở thế kỷ 20, mà quan trọng là ở thế kỷ 
21, còn có nhiều Cơ hội Lớn để: vừa trở thành một 
nước phát triển, vừa là Quốc gia tiên phong trong  
thúc đẩy và dẫn dắt các quốc gia còn lệ thuộc vào 
Triết lý “Hoặc” Hẹp hòi. Phân biệt và Áp đặt. 

Về vấn đề này, ngày 25/7/2019, ông Michael 

Dukakis, cựu ba lần Thống đốc bang Massachusetts; 
cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ đã phát biểu: “Việt 
Nam có thể giúp đỡ Mỹ trong vấn đề Triều Tiên. Đó 
chính là cách vận hành và hóa giải mọi vấn đề”. 

Muốn thế, phải loại bỏ tình trạng: “Lũ chúng 

ta ngủ trong giường chiếu hẹp; Giấc mơ con đè nát 
cuộc đời con”, mà nhà thơ Chế Lan Viên đã cảnh báo. 
Bởi nếu “Giường chiếu hẹp” là chấp nhận manh mún, 
lạc hậu và “Giấc mơ con” là tâm thế giữ ghế, hèn với 
giặc, ác với Dân, sợ Sáng tạo, sẽ thấy, chỉ một trong 
hai thứ cũng đủ “đè nát” dân tộc và đất nước.  

 
 

Ảnh từ trên: Bác Hồ với nguyên thủ các nước:    
1) Chủ tịch Mao Trạch Đông, Trung Quốc; 2) Tổng 
thống Rajendra Prasad và Thủ tướng J.Nehru, Ấn Độ; 
3)  Tổng thống Sukarno, Indonesia; 4) Thủ tướng Kim 
Nhật Thành, Triều Tiên; 5) Thủ tướng Miến Điện U Nu. 

Tạp chí Times danh tiếng bình chọn Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (người tiêu biểu cho Triết lý “Và” ở thế kỷ 20) 
là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới 
thế kỉ 20. Có thể thấy nhận xét trên là xác đáng khi nhìn 
phong cách đàng hoàng, thân thiện và cởi mở của Cụ 
Hồ với các nguyên thủ các quốc gia thời đó.   
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Ông khẳng định: “Mục tiêu của tôi là làm sáng tỏ mối đe dọa này đối 
với sức mạnh và an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta. Tương 
lai con em, cháu chắt của chúng ta phụ thuộc vào điều đó”. Những nội 
dung vừa trình bày ở trên cho thấy rõ, cuộc đấu tranh giữa Triết lý “Hoặc” 
hay “Đấu tranh” tiêu biểu là Trung Quốc và Triết lý “Và” hay “Hội nhập” 
tiêu biểu là Mỹ đang đi tới hồi kết.  

Ngày một rõ hơn, giống như ngọn nến bùng lên trước khi tắt, giống 
như sự hạn chế của lối nhận thức Duy vật và Duy Khoa học, những gì ta 
trông thấy sẽ khác hẳn với cái ta nhận thấy. Đây cũng là Cơ hội lớn để Việt 
Nam sớm vượt ra khỏi Hệ thống Triết lý Đấu tranh và trở về với Hệ thống 
Triết lý Hội nhập mà bậc Thánh Hồ Chỉ Minh đã để lại cho Dân tộc. 

 
II) ĐẤU TRANH & HỘI NHẬP LUÔN LÀ HAI MẶT 

CỦA MỘT VẤN ĐỀ, SONG BẢN CHẤT THỜI ĐẠI HAY 
XU THẾ TẤT YẾU CỦA THẾ KỶ 21 LÀ HỘI NHẬP  

Ngày 25/9/2019, trước toàn thể lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên 
Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu “Thế giới tự do cần 
phải củng cố các nền tảng Dân tộc. Chúng ta không thể xóa bỏ hay thay thế 
chúng. Hãy nhìn xung quanh hành tinh này, chúng ta có một sự thật trần 
trụi: nếu các bạn muốn Tự do, vậy thì hãy tự hào về Quốc gia mình, nếu 
các bạn muốn Dân chủ, hãy bảo vệ Chủ quyền của mình. Và nếu các bạn 
muốn Hòa bình, hãy yêu quý Dân tộc mình”. 

Nhiều người cho rằng cũng như khi phát biểu “Hãy làm nước Mỹ trở 
lại vĩ đại”, lần này Tổng thống Donald Trump lại khẳng định một nền tảng 
dân tộc chủ nghĩa kiên định, đồng thời tiếp tục thể hiện quan điểm hoài nghi 
đối với chủ nghĩa toàn cầu. Quan điểm này càng có vẻ thuyết phục hơn khi 
ông Donald Trump cũng khẳng định “Những nhà lãnh đạo sáng suốt đặt 
lợi ích của Dân tộc mình, Quốc gia mình lên trên hết".  

Nội dung này càng được ông Donald Trump tiếp tục làm rõ nét  hơn, 
khi ông mở rộng quan điểm của mình: “Tương lai không thuộc về những 
người theo chủ nghĩa toàn cầu. Tương lai thuộc về những người yêu nước. 
Tương lai thuộc về các quốc gia độc lập và có chủ quyền, những người bảo 
vệ công dân của mình, tôn trọng biên giới và vinh danh sự khác biệt khiến 
các quốc gia đặc biệt và độc nhất”.  
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               Biển Đông là Chủ quyền, An ninh, Thịnh vượng của 
     Việt Nam; Không ai được phép làm tổn hại điều thiêng liêng này. 
           Đây cũng là lý do vì sao Việt Nam phải là Quốc gia biển   

Việt Nam được nhiều nước quan tâm, nhiều nước “dòm ngó” vì có vị thế 

đặc biệt thuận lợi về Địa chính trị, Địa kinh tế. Trước quyền lợi quá lớn này, Quốc gia 
tử tế muốn cùng khai thác, cùng hưởng. Quốc gia không tử tế thì tìm cách cướp không 
hoặc mua như cướp “Vị thế” của Việt Nam. Trước tình hình này, là người Việt Nam 
dù vị trí cao hay thấp, dù vô tình hay hữu ý mà tạo điều kiện để người “Lạ” lấy mất “Vị 
thế” của Việt Nam, là điều không thể chấp nhận. Nói thế vì: 

 

Thứ nhất: “Mặt tiền” là cách nói bóng về việc Việt Nam có Biển, Đại Dương, tức 

không chỉ có tài nguyên hữu hình, dễ khai thác, mà còn có vị thế địa chính trị ảnh hưởng 
rất lớn đến tự do hàng hải quốc tế. Vì thế, tháng 12/2017, ông Kentaro Sonoura, cố vấn 
đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, đã công bố việc: Tổng thống Mỹ Donald Trump và 
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đều ủng hộ "Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự 
do và Mở", trong đó xem “Việt Nam là Quốc gia then chốt”. 

Thứ hai: “Trường học” là cách nói bóng về Biển, Đại Dương là nơi học tập của 

Việt Nam. Học ai? Trước hết là học 7 vị Thầy giỏi nhất về phát triển. Đó là 7 quốc gia 
phát triển lâu nhất là Anh, Đức, Pháp, Nhật, Mỹ…; Học gì? Học những môn mà 7 ông 
Thầy này giỏi nhất. Đó là về Công nghệ; Kinh tế; Văn hóa,…; Học với ai? Đó là học 
cùng với các học trò giỏi  nhất của 7 vị Thầy là các nước mới phát triển Singapore, Hàn 
Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc,…  

Thứ ba: “Sân chơi” là cách nói bóng về Biển, Đại Dương là nơi Việt Nam được 

“Sống”, được “Làm việc”, “Trình diễn” và được “Hưởng thụ”,… bình đẳng với các 
cường quốc khác, cũng như với các Đồng minh. Việt Nam đã có điều thứ nhất, thứ 
hai, tất nhiên có điều thứ ba, tức “Sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đất 
nước và Chính thể đang đứng trước các khó khăn lớn. Song đây cũng là cơ hội để mỗi 
người từ người Dân đến Lãnh đạo tỏ rõ bản lĩnh vượt qua để Đất nước và chính mình 
để được “Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn. Mạnh mẽ hơn”. 

 

  Ảnh trên từ trái: 1) Tượng thần Tự do của Mỹ. Đây là biểu tượng của Tự do, Niềm 
tin cốt lõi cho nhiều Quốc gia trên thế giới; 2) Kỳ đài Hà Nội trong Đại lễ 1000 năm 
Thăng Long – Hà Nội; 3) Thiên An Môn, biểu tượng Quyền lực của Trung Quốc. 
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Tuy nhiên, sẽ quá đơn giản khi cho là quan điểm của Tổng thống Hoa 
Kỳ là Chủ nghĩa Dân tộc, cũng như cho rằng ông phản đối Toàn cầu hóa. 
Bởi vì tất cả các lời nói mà Tổng thống Hoa Kỳ đều thể hiện lập trường vừa 
coi trọng quyền lợi của Mỹ, vừa coi trọng quyền lợi của các quốc gia khác. 
Ông coi đây là mục tiêu trên hết và sẵn sàng rời bỏ các ràng buộc quốc tế, 
một khi các ràng buộc đó không đảm bảo cho mục tiêu này. 

Cho nên, thuật ngữ “Toàn cầu” trong ngữ cảnh mà Tổng thống Mỹ 
Donald Trump sử dụng là cách nói khái quát để chỉ “Chủ nghĩa quốc tế vô 
sản” từng phổ biến trong thế kỷ 20, tiêu biểu là Liên Xô và phe XHCN. Sau 
khi Liên Xô và phe XHCN sụp đổ thì  bây giờ đã biến tướng ra là Chủ nghĩa 
bành trướng bá quyền Trung Quốc.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: “Nước Mỹ biết rằng ai cũng 
có thể gây ra chiến tranh, nhưng chỉ người can đảm nhất mới chọn hòa bình". 
Điều này có nghĩa là khi ai chọn hòa bình, thì người đó cũng đủ sức mạnh để 
gìn giữ điều tốt đẹp song cũng rất mong manh này; Trong khi điều dễ hơn là 
gây hấn vì những quyền lợi trước mắt. 

Có thể mượn cách nói này để diễn đạt quan điểm, Triết lý “Hoặc” (tức 
Ta / Địch) vốn đến một cách tự nhiên với mỗi người, song Triết lý “Và” 
(tức Hội nhập/ Đoàn kết, tương đồng với quan niệm của Đức Phật “Ta được 
cấu tạo từ những yếu tố không phải là Ta”) lại chính là thành quả của 
những người có Trách nhiệm, Nhân cách và Khí phách.   

Đại nguyên soái Stalin, người thực hành người Chủ nghĩa toàn cầu 
cộng sản đã phát biểu không chính xác khi gán cho Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cái mác “Quốc gia”; Cũng như hiện nay không ít người vẫn đang nghĩ là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là theo Chủ nghĩa Dân tộc; Lại có một số người không 
phải Cộng sản hoặc chống Cộng thì nói như đinh đóng cột rằng Hồ Chí Minh 
đích thực là Cộng sản.  

 Những nhận định nêu trên mang đậm mầu sắc triết lý “Hoặc”, triết lý 
của Hẹp hòi, Phân biệt và Áp đặt. Những người sở hữu nó chưa quan tâm 
đến Triết lý “Và”, triết lý của Bình đẳng, Hội nhập và Sáng tạo. Đây cũng 
chính là nền tảng của Văn hóa và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức được 
Triết lý này sẽ thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu trưng Tự do, Sáng tạo của 
người Việt Nam vì Người là sự kết hợp hài hòa giữa “Quốc gia” và “Quốc 
tế”, giữa “Việt Nam” và “Thế giới”.  
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Thiếu Triết lý “Và”, mỗi người, mỗi Cộng đồng và Quốc gia  
bị che lấp Tầm nhìn, chỉ còn biết Ứng phó. Đây chính là nguyên nhân 

 trực tiếp và sâu xa dẫn đến trì trệ, lạc hậu, thậm chí suy sụp  

Tầm nhìn xa gọi là Tầm “Chiến lược”; Tầm nhìn 

gần gọi là Tầm “Mưu lược”; Không có tầm nhìn, mọi 
hoạt động chỉ trông vào phản ứng tự nhiên thì đó là 
Tầm “Ứng phó”. Từ đây có nhận định: Hoa Kỳ chiến 
lược nhất thế giới; Trung Quốc mưu lược nhất thế 
giới; Việt Nam ứng phó nhất thế giới.  

 Có nhận định này vì nhiều người đã sửng sốt 

với Việt Nam như nhà bác học Mỹ James Cronin, giải 
Nobel Vật lý. Ông đến Việt Nam năm 2006 và đã 
ngạc nhiên hết cỡ: “Vì sao Việt Nam không trở nên 
một quốc gia hùng mạnh? Tôi nghĩ ai đó hoạch 
định chính sách phải có tầm nhìn xuyên thế kỷ”.  

Họ sửng sốt vì sự “Thiếu chí khí”, “Thiếu hiểu 

biết”, “Thiếu tự trọng”,… của Triết lý và Thể chế coi 
Vật chất trên hết, song lạc hậu và sơ khai, đã hủy 
hoại một xã hội tốt đẹp, làm Con người quen lối ích 
kỷ, chỉ thích đáp ứng nhu cầu bậc thấp không bằng 
lao động sáng tạo, mà bằng mệnh lệnh và tước đoạt. 
Trong đó, vị trí càng cao, bệnh căn càng nặng. 

Lãnh đạo và Giới tinh hoa hiện tại chưa qua chiến 

tranh, hoặc có cũng ở vị trí thấp, nhưng Triết lý, Thể chế 
Duy vật lỗi thời cho họ dùng quyền lực có từ chiến thắng, 
làm nhiều người gặp thảm cảnh. Triết lý, Thể chế Duy vật 
lỗi thời thúc đẩy quân sự hóa dân sự, coi bộ trưởng là “Tư 
lệnh ngành”, mà ít hiểu nghĩa vụ, trách nhiệm các công 
việc này thế nào và khác biệt đến nhường nào.  

Triết lý, Thể chế Duy vật lỗi thời biến chống Tham 

nhũng thành chia lại quyền lợi; biến nước độc lập ra lệ 
thuộc Văn hóa, Kinh tế, biến quốc dân ra kẻ làm thuê,… 
Để thoát khỏi cảnh “Không chịu phát triển”, chỉ còn cách 
duy nhất là tạo lập Chính thể mới, Văn hóa mới.      

 
   

Ảnh trên: Đại bàng đầu trắng Châu Mỹ, biểu trưng cho Hoa Kỳ. Từ thời cổ đại, đại 
bàng đã được xem như một biểu trưng của sức mạnh.  

Ảnh giữa: Hoa tre. Nếu giờ đây thi tuyển quốc hoa cho Việt Nam, hoa tre dễ ở vị trí 
dẫn đầu vì 3 điều: Thứ nhất, tre ra hoa thuộc loại chậm nhất thế giới. Nghe nói, phải 
60 đến 100 năm tre mới ra hoa. Thứ hai, hoa trổ theo bầy, tức nếu giống có từ một cây, 
thì các cây con, dù ở Mỹ hay Việt Nam sẽ nở hoa đồng loạt. Thứ ba, hoa tre ra đời thì 
tre mẹ chết, bởi vậy nó ít có khái niệm về tiền nhân.   

Ảnh dưới: Nhà bác học Mỹ được giải Nobel Vật lý James Cronin.  
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III) CƠ HỘI LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM LÀ ĐÃ  
SẴN CÓ TƯ TƯỞNG, CHỦ THUYẾT HỒ CHÍ MINH VỚI 

 CỐT LÕI LÀ TRIẾT LÝ “VÀ”, TỨC “HỘI NHẬP” 
 

Việt Nam đang đứng trước vô vàn Cơ hội lớn và dĩ nhiên cũng vô vàn 
các Thách thức lớn; Trong đó Cơ hội lớn nổi bật của Việt Nam được xem là 
Cơ hội của Cơ hội là đang sở hữu tư tưởng, Chủ thuyết Hồ Chí Minh với 
Triết lý “VÀ”, tức “Đoàn kết/Hội nhập”, Triết lý phù hợp với xu thế phát 
triển của thế kỷ 21.  Chỉ khi làm rõ vấn đề này, thì Việt Nam mới có thể có 
cơ hội để đi cùng Thế giới đến những bến bờ Tự do, Hạnh phúc. Cơ hội này 
không tự nhiên có mà do Bác Hồ và Dân tộc đã dày công hun đúc. 

Để thấy rõ điều này, hãy ngược dòng lịch sử và nhớ lại ngay từ tháng 
2/1930, khi Bác Hồ thống nhất các tổ chức cộng sản đang hoạt động độc lập, 
thậm chí còn mâu thuẫn với nhau, thành một tổ chức thống nhất. Bỏ qua việc 
Quốc tế Cộng sản muốn thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương theo mô 
hình Liên bang Xô Viết, Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam với Cương lĩnh Đoàn kết Dân tộc theo Triết lý “Và” gắn với chủ trương 
“Đoàn kết, Hội nhập”, không lệ thuộc vào Triết lý “Hoặc” và chủ trương 
“Đấu tranh giai cấp” đang thịnh hành hồi đó. 

Chỉ 8 tháng sau, đến tháng 10/1930, Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã bị Tổng Bí thư Trần Phú theo yêu cầu của Quốc tế Cộng sản, có Triết lý 
“Hoặc”, triết lý coi “Khác ta là Địch”, giải tán dưới hình thức đổi tên thành 
Đảng Cộng sản Đông Dương và thay thế Cương lĩnh Đoàn kết Dân tộc bằng 
Cương lĩnh Đấu tranh Giai cấp. Cho dù vậy, việc Người làm đã làm là tiền 
đề cho thế hệ sau, biết hướng về Triết lý “Và” để Đoàn kết Dân tộc.   

Năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước với Triết lý “Và” tức Đoàn 
kết/Hội nhập. Từ đây, ngày 19/5/1941 Người thành lập tổ chức Việt Nam 
Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, với nhiệm vụ lãnh đạo và đưa đất 
nước hoàn thành hai nhiệm vụ, đó là vừa Đoàn kết Dân tộc để giành Độc 
lập, vừa Đoàn kết với phe Đồng minh để chống Phát xít.  

Ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Tháng 11/1945, tức là 6 tháng sau ngày 
giành Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng Cộng sản Đông Dương tự 
giải tán và đổi tên tổ chức này thành Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác. Từ đây 
Đảng Cộng sản Đông Dương đi vào lịch sử.   
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  Vừa “Tiến ra Biển Đông”, vừa “Tiến vào Biển người”,  
  hay thúc đẩy quan hệ chiến lược với Mỹ và Trung Quốc    

 để thúc đẩy Sức mạnh Quốc gia và Hội nhập Quốc tế 

Hiếm có nước nào đưa Việt Nam sớm Hội 

nhập với Thế giới bằng Mỹ. Hiếm nước nào giúp 
Việt Nam tiến bộ mọi mặt, từ Giáo dụ  c, Công 
nghệ, tới Văn hóa, Quân sự bằng Mỹ. Hiếm 
nước nào giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền bằng 
Mỹ. Hiếm có nước nào nhiều người Việt đang 
và muốn đến bằng Mỹ,…  

  Hiếm có nước nào trên thế giới tương 

đồng về phương diện văn hóa với Việt Nam 
bằng Trung Quốc. Hiếm nước nào là thị trường 
lớn cho Việt Nam bằng Trung Quốc. Hiếm nước 
nào có khả năng làm Việt Nam bị lệ thuộc và 
mất ổn định bằng Trung Quốc,…  

Thế kỷ 21, cần hiểu thuật ngữ “Tiến ra 

Biển lớn” với Việt Nam có nhiều ý nghĩa: Thứ 
nhất, Tiến ra “Biển Đông” cốt để “Nhập” Công 
nghệ, Tài chính, Văn hóa từ Mỹ, Nhật, Đức, Anh, 
Pháp,… nhằm tạo ra các sản phẩm mới; Thức 
hai, Tiến vào “Biển người” cốt để “Xuất” các 
hàng hóa Việt Nam đến Thị trường lớn Trung 
Quốc, nhất là các Khu tự trị  nước này.       

Ảnh từ trên: 1) Tổng thống Mỹ Barack 
Obama trong lần một lần đến thăm Việt Nam. 
Cũng như các Tổng thống Mỹ, ông luôn coi 
trọng mối quan hệ giữa Chính thể và Xã hội;  

2) Biểu tình “Áo vàng” ở Paris đến tháng 
1/2019. Nguyên nhân do Tổng thống và Chính 
thể Pháp chưa tôn trọng đúng mức vị thế và ý 
kiến xã hội, nên người dân Pháp biểu tình đòi 
quyền tự do về “Cùng Nghĩ, cùng Làm”;  

3) Biểu tình ở Hồng Kông chống Dự thảo 
Luật dẫn độ về Trung Quốc của Chính quyền ở 
đây. Biểu tình bắt đầu từ tháng 2/2019 và đến 
tháng 11/2019 vẫn tiếp tục. Người dân Hồng 
Kông không chấp nhận cuộc sống  sẽ bị ảnh 
hưởng bởi Hệ thống Triết lý và Chính thể 
Mệnh lệnh - Xin/Cho của Trung Quốc.       

4) Chuẩn bị xuất khẩu hàng nông nghiệp sang Trung Quốc. Cho đến nay, các sản 
phẩm nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu tài nguyên thô và hàng hóa 
sang Trung Quốc. Tỷ trọng hàng công nghiệp còn rất thấp. 

 
 
 
 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       106      

 

Năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa mà cốt lõi là Đảng Lao động Việt Nam, đất nước được thống nhất. 
Trong thời đại Hồ Chí Minh, kéo dài 34 năm từ năm 1941 đến 1975, nhờ 
có Triết lý “Và”, Việt Nam đã vừa trở thành một Quốc gia Độc lập hùng 
mạnh, được Thế giới trân trọng, vừa là ngọn cờ đầu trong phong trào Giải 
phóng Dân tộc, được Nhân loại tiến bộ ghi nhận.   

Triết lý “Việt Nam “Và” Thế giới”, cũng như Chí khí và Tầm nhìn xa, 
rộng của Cụ Hồ đã giúp Việt Nam làm một công, xong lại được đôi việc. 
Tức là vừa giành được Độc lập, vừa góp phần quyết định chấm dứt chế độ 
Thực dân cũ đã tồn tại hơn 400 năm. Vì thế, được Thế giới ghi nhận kỳ tích 
này như là ngọn cờ đầu thúc đẩy các nước thuộc địa đứng lên tự chuyển 
biến, tự chuyển hóa để giải phóng dân tộc của mình.   

Triết lý “Việt Nam “Và” Thế giới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể 
hiện rõ nét khi chính Người đích thân ra trận để theo dõi trận công đồn Đông 
Khê, mở màn Chiến dịch biên giới năm 1950 quyết tâm nối Việt Nam với 
phe XHCN, sau khi những nỗ lực xây dựng quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ 
do những biến cố lịch sử, đã bất thành.   

Các chuyên gia phân chia các nước trên thế giới thành hai loại: Các 
nước phát triển và đang phát triển. Trong các nước phát triển họ lại phân ra 
hai loại: Các nước phát triển lâu như 7 nước là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý,… 
Các nước mới phát triển như Brazil, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Thái 
Lan,… Tuy nhiên, họ có phần lúng túng khi không biết phân loại nhóm nước 
Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên, Venezuela,…  

Họ lúng túng là phải, bởi Việt Nam từ cường quốc quân sự trở thành 
quốc gia “Mệt mỏi”, từ dân tộc anh hùng thành dân tộc “Yếu hèn”. Cuba thì 
từ quốc gia thứ năm trên thế giới có đường sắt, doanh thu Thủ đô Habana 
từng vượt Las Vegas, nay thì tay bắt mặt mừng nhận gạo cứu đói. Venezuela 
thì từ giầu có, nay người dân phải kiếm ăn từ thùng rác và như Việt Nam 
năm 1978, hàng triệu người phải rời bỏ quê hương, đất nước kiếm sống.  

Việt Nam là tiêu biểu trong nhóm này và một cách không chính thức 
các chuyên gia gọi đó là nhóm các “Quốc gia không chịu phát triển” hay 
nhóm các Quốc gia cố níu kéo Triết lý “Hoặc”. Ngoại trừ những người vô 
cảm, còn đã là người Việt Nam có lương tri ai cũng đau xót trước cảnh này, 
đau xót cho chính mình và thế hệ tương lai. Song ngẫm lại sẽ thấy đây chính 
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“Chiếm lĩnh đỉnh cao”, “Nhượng quyền có thời hạn” vùng 
biển, đảo  cho các cường quốc, để vừa giữ vững chủ quyền, vừa  

    vừa tạo nên các điều kiện xây dựng phát triển đất nước  

        “Chiếm lĩnh đỉnh cao” về Vật chất và Tinh 

thần luôn là yếu tố đảm bảo chiến thắng. Bình 
Ngô Đại cáo viết về trận Chi Lăng, quân ta đại thắng, 
chém đầu tướng giặc, trước hết vì đã chiếm giữ núi 
cao, đường hẻm. Ngày nay, trong quân sự người Mỹ 
dùng không quân để chiếm giữ đỉnh cao trong bầu 
trời và vũ trụ. Vì thế trong chiến tranh vùng Vịnh, chỉ 
trong 38 ngày phía Mỹ và đồng minh đã phá hủy 
1685 trên 5500 xe tăng, 1400 trên 3500 pháo của 
Irắc do Nga sản xuất.  

Thực tiễn trong nước và quốc tế cho thấy: 

Việt Nam sẽ khó nếu chỉ dùng sức mình để bảo vệ 
chủ quyền. Vì thế, Việt Nam phải  “Chiếm giữ đỉnh 
cao” trên biển nhờ “Nhượng quyền có thời hạn” 
các vùng biển, đảo, nhất là với các vùng đang có 
tranh chấp với Trung Quốc và các nước trong khu 
vực (ta có hơn 3000 km bờ biển tuy “Dễ dùng”, song 
“Khó giữ”) cho các cường quốc phát triển nhất để 
vừa có Văn hóa, vừa có Công nghệ lâu dài, thay vì 
vừa phải lo giữ với tốn kém về mọi phương diện, 
song nếu giữ được thì cũng lắm cũng là “Nhượng” 
kiểu “Chia lô, bán nền”, giá thấp mà chẳng thu được 
gì; Thực tiễn cho thấy, việc đột phá sẽ khó khăn, 
song bao giờ cũng có cách giải quyết, một khi 
“Cùng Nghĩ, cùng Làm, cùng Phát triển”? 

  

 Ảnh từ trên: 1) Vua Akihito và Phu nhân trong 
một sự kiện. Ông là Hoàng đế đầu tiên của Nhật 
Bản chủ động từ bỏ Ngai vàng trong 2 thế kỷ 
qua. Tên triều đại mới ở Nhật sẽ được công bố vào 
tháng 4/2019; 2) Keizo Obuchi, Chánh văn phòng 
Nội các công bố tên triều đại Heisei năm 1989, khi 
Hoàng đế Akihito đăng cơ; 3) Ngày 18/6/2018 Tổng 
thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Hội đồng Vũ 
trụ Quốc gia Mỹ thành lập ngay Quân chủng Vũ 
trụ (SF), quân chủng thứ 6 của quân lực Mỹ, để 
“Chiếm giữ đỉnh cao”, cốt bỏ xa đối thủ; 4) Chiến đấu 
cơ của Mỹ và phe Đồng minh của Mỹ áp đảo bầu 
trời Irắc ở Chiến tranh vùng Vịnh; 5) Máy bay vũ trụ 
bí ẩn X-37B của không lực Mỹ. 
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là Cơ hội, vì người xưa đã nói: “Cùng tắc Biến; Biến tắc Thông; Thông tắc 
Thành”. Lịch sử Việt Nam cũng cho thấy, vào thời điểm khó khăn nhất, 
thường cũng là thời điểm Việt Nam giương cao ngọn cờ Đoàn kết/Hội 
nhập và Thành công.               

Tiến trình “Biến/Thông/Thành” của Việt Nam sắp hoàn thành vì Việt 
Nam đã đến đoạn cuối của “Sừng trâu”. Bây giờ không còn đường quay về 
quá khứ. Điều đó có nghĩa chỉ còn cách duy nhất là đục thủng sừng trâu, trở 
về với Triết lý “Việt Nam “Và” Thế giới”, một trong những Triết lý đặc sắc 
nhất của Văn hóa, Tư tưởng, Chủ thuyết Hồ Chí Minh. Làm thế sớm ngày 
nào thì Thành công sớm ngày ấy, muộn ngày nào thì lỡ thành công ngày ấy. 

Thấy trước, với Triết lý “Việt Nam “Và” Thế giới” của Cụ Hồ; với 
Lãnh đạo có Nhận thức mới; với 5 Giới tinh hoa có Tư duy mới và 5 Tầng 
lớp Xã hội có Văn hóa mới, Việt Nam trong thế kỷ 21 sẽ một lần nữa làm 
“Một công, đôi việc”, như đã từng làm trong thế kỷ 21, vừa xây dựng đất 
nước, vừa góp phần mình cho Thế giới tiến bộ.  

“Một công” tức là đưa Việt Nam trở thành Quốc gia Hạnh phúc và 
Hùng cường, nhờ từ bỏ Mô hình XHCN Xô Viết nay đã lạc hậu với Triết lý 
“Hoặc”, gắn với quan niệm Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt, để trở về Chính thể 
Dân chủ Cộng hòa có cốt lõi là Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo và nền tảng là 
“Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.  

“Đôi việc” tức là Việt Nam không chỉ trở thành một Quốc gia phát 
triển, mà còn “Góp phần xứng đáng vào Sự nghiệp Cách mạng Thế giới”, 
như lời Bác Hồ căn dặn nhờ Đổi mới thực sự và thành công với Triết lý 
“Và”. Điều này thúc đẩy các quốc gia khác như Triều Tiên, Cu Ba,… 
thoát khỏi định kiến “Hoặc” đã lỗi thời để kịp Hội nhập với Thế giới tiến 
bộ. Sẽ thấy cách làm này là không thể khác, nếu nhìn lại từ năm 1930 đến 
nay, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi hai Hệ thống triết lý là “Hoặc” và “Và”.  

Từ năm 1930 đến 1940, Triết lý “Hoặc” của Mô hình XHCN kiểu Xô 
Viết do Tổng Bí thư Trần Phú sao chép theo chỉ đạo trực tiếp của Quốc tế 
Cộng sản đã chi phối các hoạt động của phong trào cách mạng. Ảnh hưởng 
thấy ngay là phong trào bị thất bại, nhiều Lãnh đạo ưu tú bị xử bắn.  

Từ năm 1941/1945 đến 1975, Mô hình Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gắn với Triết lý “Và” đã thay thế Mô hình Mệnh lệnh kiểu Xô 
Viết. Kết quả là Đất nước được Độc lập, Thống nhất.   
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“Trải qua một cuộc bể dâu 
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” 

                                                                                          Nguyễn Du 
 

Lịch sử cận đại cho thấy, tính từ năm 1945 đến 

1975, những nước sở hữu Mô hình XHCN kiểu Xô Viết hoặc 
chịu ảnh hưởng của Mô hình này, kể từ những nước lớn như 
Liên Xô, Trung Quốc đến những nước nhỏ hơn Việt Nam, 
Mông Cổ đều đạt được những thành tựu đáng kể. 

Sau năm 1975, những nước sở hữu Mô hình XHCN 

kiểu Xô Viết hoặc chịu ảnh hưởng của Mô hình này bắt đầu 
quá trình suy thoái. Mô hình này sụp đổ vào năm 1991 ở 
các nước thực sự sở hữu nó như Liên Xô và các nước 
Đông Âu. Các nước như Liên Xô, Trung Quốc, Đông Đức,… 
nhanh chóng từ bỏ Mô hình XHCN kiểu Xô Viết để tạo lập 
các Mô hình mới phù hợp hơn. Nhờ thế các nước này trở 
thành các cường quốc hoặc các Quốc gia tiến bộ.   

Ở các quốc gia trên thế giới như Việt Nam, Bắc 

Triều Tiên, Cu Ba,…. Mô hình XHCN kiểu Xô Viết phải biến 
tướng để tồn tại. Tuy nhiên, cách thức này cùng lắm cũng 
chỉ dẫn đến việc làm chậm quá trình suy thoái và kết quả tốt 
đẹp nhất cũng chỉ là đưa các nước này rơi vào bẫy “Thu 
nhập trung bình”. 

Không ít quốc gia trên thế giới không được thiên 

nhiên ưu đãi, ví như đất đã nhỏ, lại cằn cỗi, hiếm nước, ít tài 
nguyên, đã thế dân số lại không đông, như Singapore, Hàn 
Quốc, Israel,… thế nhưng họ đã trở thành những Quốc gia 
phát triển, được thế giới nể phục vì đã có Khát vọng Phát 
triển và xây dựng cho dân tộc mình Văn hóa Phát triển, 
Văn hóa Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo được xây dựng trên 
nền tảng “Trăm điều phải có Thần linh Pháp quyền”.        

 

Ảnh từ trên xuống: 1 và 2) Người dân Venezuela phải 
kiếm ăn từ bãi rác. Chính thể Venezuela theo Mô hình 
CNXH kiểu Xô Viết, coi kinh tế Nhà nước là chủ đạo, 
công hữu hóa đất đai,… Vì thế, từ một đất nước giàu có, 
nay Venezuela lâm vào đói khổ, trung bình mỗi người dân 
Venezuela bị sút chừng 11kg, hơn ba triệu người phải rời bỏ 
quê hương bản quán; 3) Người dân Venezuela biểu tình 
phản đối Chính thể theo Mô hình XHCN kiểu Xô Viết vào năm 
2019; 4) Hồng vệ binh trong chế độ XHCN kiểu Xô Viết 
dưới thời Mao Trạch Đông phá bia ở Khổng Miếu, Khúc Phụ, 
Trung Quốc; 3) Mộ tập thể trong chế độ XHCN kiểu Xô Viết 
dưới thời Pol Pot ở Campuchia.  
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Từ năm 1976 đến nay, mô hình sao chép có chỉnh sửa Mô hình XHCN 
kiểu Xô Viết của Tổng Bí thư Lê Duẩn giữ vai trò lãnh đạo. Cũng từ năm 
1976, Việt Nam sa vào “Khoảng trống Triết lý”, các hoạt động bị chi phối 
bởi tư duy mang tính ứng phó, lệ thuộc; Tình trạng “Sai - Sửa sai” diễn ra 
liên tục; Vì thế trong nước suy thoái Niềm tin, Văn hóa, Kinh tế, Giáo dục. 
Ngoài nước nếu Việt Nam không bị quốc gia khác “bắt nạt” thì cũng thành 
đất nước sống nhờ sự văn minh và lòng trắc ẩn của các quốc gia khác.  

Nội dung trên cho thấy, từ cuối thế kỷ 20, cứ khi nào Triết lý “Hoặc” 
của Mô hình XHCN kiểu Xô Viết lên ngôi thì đất nước đi xuống. Cứ khi nào 
Triết lý “Và” của Mô hình Dân chủ, Cộng hòa của Hồ Chí Minh giương cao 
thì đất nước khởi sắc: Lãnh đạo “Và” Tinh hoa; Tinh hoa “Và” xã hội; Việt 
Nam “Và” Thế giới. Đã rõ việc từ bỏ Triết lý “Hoặc” với tư tưởng cực 
đoan Duy vật, Duy Khoa học và Vô thần, để trở về Triết lý “Và”, có từ Văn 
hóa, Tư tưởng, Chủ thuyết Hồ Chí Minh, là điều không thể khác. 
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Phần 5 
SỨ MỆNH LỚN VÀ CƠ HỘI LỚN THỨ HAI CỦA 

VIỆT NAM LÀ VỪA ĐƯA ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN, 
VỪA LÀ TẤM GƯƠNG TRỞ VỀ TRIẾT LÝ “VÀ” 

 

 

I)  TƯ TƯỞNG, CHỦ THUYẾT HỒ CHÍ MINH LÀ 
            TIÊU BIỂU CHO TRIẾT LÝ “VÀ” Ở THẾ KỶ 21 

Ngày 20/3/2009, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Khoa học “Những vấn 
đề cốt yếu của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ thuyết phát triển” do Hội đồng 
Lý luận TW tổ chức tại Hà Nội. Tại đây, TS. Minh Đường đã trình bày Tham 
luận “Tư tưởng và Học thuyết Hồ Chí Minh, nền tảng và động lực cho 
Việt Nam phát triển”. Dưới đây là 5 ý kiến trong Tham luận này: 

 

Ý kiến thứ nhất: Đã đến lúc phải có một  
cái nhìn mới về tư tưởng Hồ Chí Minh 

 Nếu các kinh chính của Đạo Phật như kinh Hoa nghiêm, kinh Đại thừa 
đều được các đại đệ tử viết sau khi Ngài hóa chừng 100 năm; còn kinh Phúc 
Âm, nền tảng của Thiên chúa giáo cũng được các đại đệ tử của Jêxu viết ra 
chừng 70 năm sau khi Người mất, thì càng thấy đã đến lúc phải có một cách 
nhìn mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Đây là điều cần thiết, bởi những  người vĩ đại như Đức Phật, như Jêxu, 
như Bác Hồ cả cuộc đời đều dành để lo làm cho những lý tưởng cao đẹp 
biến thành sự thực, lo nói những điều sâu xa một cách đơn giản cho mọi tầng 
lớp lao động được hiểu. Vì thế, nghiên cứu, phát triển học thuyết của các vị 
chính là nhiệm vụ và sứ mệnh của thế hệ sau.  

Mục tiêu nghiên cứu Chủ thuyết Hồ Chí Minh là để từ đây có thêm 
động lực mới cho Việt Nam đủ điều kiện để Hội nhập với thế giới, tức là có 
một Việt Nam chân thành, hiểu biết và mạnh mẽ. Đây là cơ sở để trả lời 
cho những câu hỏi rất quan trọng như: Vậy hình ảnh của Việt Nam hôm nay 
cần định vị trong lòng thế giới là gì? Và làm thế nào để xây dựng nó?   

                             
Ý kiến thứ hai: Cần sớm khẳng định tư tưởng 

Hồ Chí Minh là một Hệ thống Triết lý phát triển 

Tùy theo tính khoa học và tính thực tiễn của một hệ thống tư duy mà 
người ta phân cấp độ khác nhau: tư tưởng, học thuyết… Ở một mức độ cao  
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hơn được gọi là “Đạo”. Tính thực tiễn của một lý thuyết được đánh giá qua 
những thành tựu mà nó mang lại cũng như thời gian ứng dụng hay thời gian 
sống của nó. Thời gian sống của tư tưởng dường như ngắn nhất, thậm chí có 
thể diễn ra chỉ trong một hành động hay một hoạt động; Thời gian sống của 
học thuyết dài hơn, có thể đến vài chục năm; Còn Đạo thì có thể hàng ngàn 
năm. Rõ ràng, với Hệ thống triết lý Hồ Chí Minh, do tính Khoa học và 
Minh triết, cũng như Thành tựu và Khả năng bất tử của nó, không thể 
xếp ở cấp độ “Tư tưởng” như vẫn quen làm, bởi thực tế cho thấy Hệ thống 
triết lý này ở vị thế vượt xa tầm vóc một học thuyết thông thường.  

Cho đến nay, việc nghiên cứu, học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang 
được thực hiện theo định hướng như là một sự vận dụng sáng tạo Học thuyết 
Mác – Lênin để giành lại độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Quan niệm 
này đã làm cho hình ảnh về Người không gắn kết với cuộc sống hiện đại mà 
chỉ dừng lại như một nhân vật lịch sử.  

Việc định hướng nghiên cứu như vậy, không những đã hạ thấp tầm 
vóc của Bác mà còn làm đất nước đến nay vẫn chưa có được một Học 
thuyết phát triển. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho các hoạt động kinh 
tế - xã hội của Việt Nam trở nên thiếu phương hướng lâu dài và về thực chất 
chỉ còn là ứng phó tức thời trước các đòi hỏi từ bên ngoài. 

Thực tiễn Việt Nam và thế giới từ trước đến nay cho thấy, đã đến lúc 
cần làm rõ và thống nhất việc: Trước hết, phải thấy cốt lõi hệ tư tưởng Hồ 
Chí Minh là một Chủ thuyết về Văn hóa - một Học thuyết về Đấu tranh và 
Phát triển, chứ không chỉ là sáng tạo trên nền tảng Học thuyết Mác - Lênin 
trong điều kiện Việt Nam như hiện nay vẫn đang quan niệm.  

Vì thế, phải sớm thực sự coi đây là một học thuyết phù hợp cả trong 
giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất cũng như trong giai đoạn 
phát triển của dân tộc Việt Nam, với tên gọi là Học thuyết về sự Thay đổi 
và Thống nhất.  

Thật kỳ lạ là Việt Nam đã đánh thắng bao nhiêu học thuyết của thực 
dân và đế quốc, từ học thuyết quân sự đến tư tưởng; nhưng chính hệ thống tư 
duy thống nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ không phải những học 
thuyết đến từ bên ngoài, đã làm nên các kỳ tích này thì đến nay chúng ta 
vẫn không dám gọi đó là Học thuyết. Phải chăng đây chính là biểu hiện của 
tâm lý tự ti và quá lệ thuộc vào các sản phẩm “ngoại” và cũng là nội dung  
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Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh là Hệ thống Triết lý giúp mỗi  
người có Phương pháp riêng cho mình, để thay thế cho Chủ nghĩa, tức  

                Phương pháp bắt buộc kiểu “Cầm tay, chỉ việc” cho cả xã hội 

Trong Đồ hình âm dương, dễ thấy có hai vùng 

Âm, Dương, mà ít để ý đến đường “Vùng thứ ba”.  
phân cách chúng. Trong khi chính nhờ có “Vùng thứ 
ba” này nên “Đông” và “Tây”, “Bắc” và “Nam” vốn “Độc 
lập” và “Đối lập”, tức Khác biệt, nay được “Liên kết” 
và “Thống nhất” với nhau. Vùng này không có bề dày 
hay bề rộng, không tự xuất hiện, mà tự sinh, tự diệt 
cùng với hai vùng Âm và Dương. Cũng như ai cũng 
biết có lúc giao hòa giữa ngày và đêm, song khó biết 
chúng có dáng hình gì và đến tự lúc nào.  

Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có 

hình chữ S, cho nên dễ làm liên tưởng tới “Vùng thứ 
ba”, cũng như triết lý Đoàn kết/Hội nhập của Bác Hồ: 
Trân trọng, Liên kết, Thống nhất các sự Khác biệt, 
kể cả Đối lập. Trời đất có sáng, có tối. Vạn vật có âm, 
có dương. Không thể chỉ vì đã có ban ngày sáng rõ mà 
loại bỏ ban đêm bí ẩn. Phải chăng, chính vì thế, Việt 
Nam được chọn là tấm gương cho việc thoát khỏi 
Triết lý “Hoặc” và đây được xem là điểm tựa cho 
Chính sách đối ngoại, đối nội của Việt Nam? 

 

Ảnh từ trên: 1) Bản đồ Việt Nam có hình chữ S;  
2) Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại sứ Nguyễn Hữu 

Ngô, Cử nhân Luật chế độ trước, Đại biểu Quốc hội 
Khóa I nước Việt Nam DCCH, một trong các trí thức  
sớm theo triết lý “Và” của Cụ Hồ. Trong ảnh, thấy rõ 
vẻ ưu tư của Cụ Hồ, khi năm 1960, cơn bão “Khác ta là 
Địch” làm tan vỡ quan hệ Xô - Trung, khủng hoảng phe 
XHCN, gây tác hại cho Việt Nam. Nhờ giữ triết lý coi 
Tổ quốc và Đoàn kết là “Dĩ bất biến” để “Ứng Vạn 
biến”, Cụ Hồ đã vượt muôn ghềnh thác đưa con thuyền 
Việt Nam tới bến thành công;  

 3) Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, với các chiến 
sĩ Quân Giải phóng.  

4) Cuốn “Dương Văn Minh - Tổng thống cuối 
cùng”. Tác giả, một nhà báo của bên Cách mạng, đã 
theo Triết lý “Và” để tự đánh giá lại mình ở đầu cuốn 
sách: “Ghi công cho “Dương Văn Minh - Tổng thống 
cuối cùng”, đã góp phần giữ cho Sài Gòn không đổ 
nát, không đẫm máu là bước ngoặt lớn nhất trong 
nhận thức của tác giả”. 
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được nhiều nhà nghiên cứu đề cập dưới thuật ngữ “Tâm lý tiểu nông” đã kìm 
hãm và làm cho đất nước ta đến nay đến nay vẫn trong vòng lạc hậu. 
 

Ý kiến thứ ba: Học thuyết Hồ Chí Minh có cốt lõi là Trân  
trọng, Liên kết và Thống nhất yếu tố Khác biệt, kể cả Đối lập 

Phối hợp những cái giống nhau sẽ làm tăng về lượng. Phối hợp những 
cái khác nhau sẽ làm thay đổi về chất. Lượng và chất thực chất đều là một, vì 
lượng đổi dẫn đến chất đổi. Những kiến thức triết học này, dù chỉ là nhập 
môn, nhưng Bác Hồ cũng không dùng cho quần chúng. Người dẫn câu mà ai 
cũng biết “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 
Một cây thì vẫn là cây, nhưng ba cây mà Đoàn kết/Hội nhập (chụm lại) thì 
lại làm ra một sức mạnh mới (núi). Chỉ có ở trong Người, trí tuệ của thánh 
nhân với sức mạnh quần chúng mới thực sự hòa nhập “Là một” như vậy.  

Lãnh tụ Hồ Chí Minh nói: “Trong một giai đoạn nhất định, giai cấp tư 
sản dân tộc cũng là động lực cách mạng”. Người tuyên bố quan điểm này 
trong lúc Học thuyết Mác - Lê nin, học thuyết về đấu tranh giai cấp đang ở 
lúc phát huy sức mạnh nhất. Điều này cho thấy, Người đã đưa đất nước Việt 
Nam tới những đỉnh cao thắng lợi theo một con đường khác, con đường 
Đoàn kết/ Hội nhập trên cơ sở “Bình đẳng, Hòa hợp và Sáng tạo”. 

Một học thuyết bao giờ cũng có tên. Thường một học thuyết có thể 
được đặt theo tên người tạo ra nó như Học thuyết Mác - Lênin hoặc cũng có 
thể đặt tên theo bản chất của nó như Học thuyết Đôminô. Theo cách thức 
này, hệ thống tư duy thống nhất của Bác Hồ có thể mang tên là Học thuyết 
Hồ Chí Minh hoặc Học thuyết về sự Thay đổi và Thống nhất.   

 

Ý kiến thứ tư: Học thuyết Hồ Chí Minh  
  phù hợp với xu thế phát triển của thế kỷ 21 

Khẩu hiệu “Chúng ta sẽ Thay đổi” và “Chúng ta Là một” của nhân 
dân Mỹ đã thể hiện ngắn gọn quyết tâm xây dựng một Văn hóa mới. Đây 
không chỉ là Văn hóa riêng của nước Mỹ mà là của cả thế giới. Từ nay, 
việc giải quyết vấn đề một cách áp đặt, đơn phương sẽ được thay thế bằng 
cách đối thoại, cùng bàn bạc, cùng giải quyết.  

Thay cho nền “Văn hóa đấu tranh” bi tráng của thế kỷ 20, một nền văn 
hóa mới đã được hình thành và phát triển ở thế kỷ 21. Đó là, một nền văn 
hóa tạo ra sự đổi mới trên nền tảng sự phối hợp và nhất thể hóa các yếu tố,  
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Lịch sử Nhân loại thực chất là lịch sử chống ngoại xâm, xây dựng đất 
 nước và tìm kiếm Đồng minh. Lịch sử Hoa Kỳ và Việt Nam cũng tương tự 

Năm 1945, Mỹ gửi vũ khí, điện 

đài và Đội đặc nhiệm “Con Nai” giúp 
Việt Nam. Đây là lực lượng vũ trang 
nước ngoài duy nhất tham gia cuộc 
chiến giành Độc lập của Việt Nam. 
Việt Nam tổ chức cứu phi công Mỹ và 
cung cấp thông tin. Bác Hồ đặt mật 
khẩu gọi  Hoa Kỳ là “Anh em”, Trung 
Quốc là “Bạn”, Pháp là “Người trung 
lập”, Nhật là “Bọn chiếm đóng”. 

Vua Duy Tân hiền tài từ lúc lên ngôi 8 tuổi. Sau này ông viết Thông điệp Đoàn 

kết với những nội dung vẫn còn giá trị đến tận hôm nay: “Lòng yêu quê hương Việt 
Nam không cho phép tôi ngỏ cửa cho một cuộc tranh chấp nội bộ. Điều tôi mong là 
tất cả các con dân Việt Nam ý thức được họ là một Quốc gia… Điều quan trọng là 
phải cứu dân tộc Việt Nam khỏi cái họa Phân chia. 

 

Ảnh trên: Lãnh tụ Hồ Chí Minh, 
Tổng Tư  lệnh Võ Nguyên Giáp và 
các chiến sĩ Biệt đội Con Nai tháng 
8/1945 ở Việt Bắc;  

Ảnh giữa từ trái:  1) Vua Duy 
Tân khi mới lên ngôi; 2) Vua Quang 
Trung do họa sĩ cung đình nhà Thanh 
vẽ; 3) Thơ của Lãnh tụ Hồ Chí Minh 

tạc ở bia Đền thờ Quang Trung, Nghệ An: “Nguyễn Huệ là kẻ phi thường; Mấy lần 
đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu;… Cho nên Tàu dẫu làm hung; Dân ta vẫn giữ 
non sông nước nhà”. Có tin các câu thơ này bị đục bỏ, không rõ vì sao. 

Ảnh dưới từ trái: Ông Đặng Văn Việt, “Hùm xám Đường 4”, nguyên trung đoàn 
trưởng E 174; Bà Lương Thị Nhã, người  tổ chức Câu lạc bộ Văn hóa các cựu học 
sinh trường Bưởi, Quốc học Huế, Đồng Khánh,…; GS. Lê Thi, người kéo cờ ở Ba 
Đình ngày 2/9/1945; ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an; TS. 
Minh Đường (tháng 11/2012). 
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kể cả đối lập. Vì thế, nền văn hóa mới này có thể mang tên là nền “Văn hóa 
Thay đổi và Thống nhất”. 

Trong bối cảnh này, nhiều nước trên thế giới đang lo lắng để xây dựng 
một học thuyết phát triển mới cho riêng mình. Việt Nam có thuận lợi hơn họ 
nhờ đã có sẵn một tài sản vô giá. Đó là Học thuyết Hồ Chí Minh – Học 
thuyết về sự Thay đổi và Thống nhất. Học thuyết này với những luận điểm 
cơ bản của nó như “Gắn liền” và “Là một” đã thể hiện đầy đủ cốt lõi của xu 
thế văn hóa mới trên thế giới. Có thể nói, nếu như Học thuyết Mác - Lênin 
là một học thuyết khoa học, được xem là tiêu biểu cho thế kỷ 20, thì Học 
thuyết Hồ Chí Minh là một học thuyết khoa học, nhân văn, tâm linh và 
minh triết, đặc trưng cho thế kỷ 21. 

Khái niệm “Lao động”, được cấu thành từ “Công ”, “Nông”, “Binh”, 
“Trí ”, nhưng “Lao động” không phải là một trong các yếu tố này. Tương tự, 
Học thuyết Hồ Chí Minh được cấu thành từ Tinh hoa nhân loại, trong đó 
có Học thuyết Mác - Lênin nhưng hoàn toàn không phải là một trong số 
đó. Có  đủ cơ sở để khẳng định, Học thuyết Hồ Chí Minh là Học thuyết của 
Việt Nam và là Học thuyết đặc trưng cho thế kỷ 21; Nó hoàn toàn khác biệt 
và không thể coi là sự sao chép Học thuyết Mác - Lênin hoặc là sự áp dụng 
sáng tạo học thuyết này trong điều kiện Việt Nam.    

GS. Hoàng Ngọc Hiến nói trong Hội thảo, đó là nếu trong các tác 
phẩm của Mác có một câu được xem là cốt lõi cho những gì ông viết, thì đó 
là: “Tự do cho mỗi người là cơ sở để có tự do cho muôn người”.  Nếu vậy 
với Bác Hồ, sẽ có hai câu. Câu thứ nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát 
biểu năm 1966: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đây không chỉ là nền 
tảng làm nên sức mạnh của Học thuyết Hồ Chí Minh mà còn được coi là đặc 
trưng tiêu biểu cho thế kỷ 20. Câu thứ hai đã được đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc đề cập từ những năm 1920. Đó là câu “Tin cậy lẫn nhau, phối hợp 
hành động”. Câu này không chỉ thể hiện sức sống bất diệt của Học thuyết 
Hồ Chí Minh, mà còn làm rõ nét hơn đặc trưng cơ bản của thế kỷ 21. 

 

Ý kiến thứ năm: Học thuyết Hồ Chí Minh là hệ thống 
triết lý phù hợp với Quá khứ, Hiện tại và Tương lai 

 Thứ nhất, công tác Lý luận của chúng ta đã quá chú trọng nghiên 
cứu câu thứ nhất, nhưng dường như lại chưa quan tâm đúng mức tới câu 
thứ hai vừa nêu của Bác Hồ. Nói cụ thể hơn, điểm yếu cơ bản của công tác 
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                                  Chỉ trân trọng những sự Khác biệt, mới hiểu được   
                         rằng, có Tổ quốc Việt Nam như ngày hôm nay, trước hết là   
                                nhờ sự hy sinh của bao người “Khác chúng ta” 

Ngày 27/7/2011, Viện N/C SENA có bài “Thay đổi Niềm 

tin theo Thời đại, để xứng đáng tiền nhân”. Bài được gửi Giới 
Tinh hoa và được in trong cuốn “Tôi chỉ có một Đảng - Đảng của 
Bác Hồ” của Viện xuất bản tháng 4/2012: 

“Hôm nay là ngày 27/7, chúng ta tưởng nhớ các chiến 

binh dũng mãnh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, của vua 
Quang Trung bách thắng, các chiến sĩ anh hùng của Cụ Hồ và  
các nhà Lãnh đạo khác,... Dù hy sinh ở đâu, thuộc quân ngũ 
nào, có cùng dòng máu Việt hay không, thì tất thảy họ đều hy 
sinh vì Tổ Quốc Việt Nam của tất cả người Việt Nam.  

Trong cuộc sống vất vả, không phải lúc nào ta cũng nghĩ 

tới họ, chưa kể có lúc còn nghĩ sai trái, nhưng có Niềm tin rằng, 
dù thân thể họ đã hòa trong sóng nước Bạch Đằng, hay được 
đất rừng Trường Sơn ngút ngàn ấp ủ, dù vẫn ở lại trên mọi miền 
Tổ quốc hay đang ở bất cứ ở đâu trên trái đất, thì họ vẫn luôn 
hướng về, mong mỏi và phù hộ cho chúng ta được Nghĩ, 
được Làm và được Hưởng những điều tốt đẹp.  

Đã quen là Niềm tin gắn với Tôn giáo, mà ít nghĩ Khoa học lại có từ Niềm tin, dù 

ai cũng biết: Tiên đề là cơ sở của Khoa học, là thứ chỉ được tin mà không chứng 
minh. Như từ một điểm ngoài một đường thẳng, nếu tin là chỉ một và một mà thôi, một 
đường thẳng không cắt với chính nó, sẽ có hình học phẳng. Nhưng nếu có Niềm tin 
khác, rằng từ một điểm ngoài đường thẳng, có vô số đường không cắt với chính nó, thì 
sẽ có hình học cong, mà các kết quả là đối lập. Không ai nói hai Lý thuyết này vì “Đối 
lập” nên phải loại trừ nhau. Cũng như đã rõ, nếu thế kỷ 20 là thế kỷ Đấu tranh giữa 
các Niềm tin, thì thế kỷ 21 là thế kỷ Hội nhập các Niềm tin.  

Vì thế, xây dựng Niềm tin mới 

gắn với Khoa học và tìm Vùng ứng 
dụng cho thực tiễn luôn cần thiết và 
là động lực thúc đẩy xã hội tiến bộ”. 

 
 
 
 

Ảnh trên, từ trên: 1) Cờ Việt 
Nam nhìn từ trụ sở Viện N/C SENA;   
2) Tượng đài Gạc Ma, kỷ niệm 64 
chiến sĩ công binh Việt Nam giữ cờ Tổ 
quốc và bị lính Trung Quốc sát hại. 

Ảnh dưới: Trung tâm Minh triết họp mặt ở Viện N/C SENA năm 2014. Hàng đầu từ 
trái: GS. Băng Thanh, Nhà N/C Đào Xuân Sâm, Giám đốc Nguyễn Khắc Mai, vợ và con 
Trung tá liệt sĩ Ngụy Văn Thà hy sinh ở trận chiến Hoàng Sa với Trung Quốc 1974, Đại 
tá Nguyễn Đăng Quang. Hàng sau: TS. Đinh Hoàng Thắng, Nhà N/C Dương Danh Dy, 
TS. Nguyễn Vi Khải, TS. Lưu Bích Hồ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc. 
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 Lý luận là quá tập trung vào nghiên cứu, ca ngợi quá khứ và lấy đó làm 
khuôn mẫu cho hiện tại và tương lai.  

Trong khi đó, đáng ra nếu coi quá khứ, hiện tại và tương lai thực 
chất đều “Là một” thì sẽ thấy việc cần sớm làm rõ và thống nhất, chính Chủ 
thuyết Hồ Chí Minh, chứ không phải một học thuyết nào khác, không chỉ đã 
là một học thuyết đấu tranh, không chỉ đã đưa sự nghiệp cách mạng dân tộc 
dân chủ đi đến thắng lợi, mà còn đang là Chủ thuyết phát triển, là “Đường 
Chính”, chứ không phải “Đường tắt” (“Chính” như Bác Hồ nói nghĩa là 
không “Tà”, không “Tắt”) đưa Việt Nam sớm đứng trong đội ngũ của nhân 
loại tiến bộ và “sánh vai với các cường quốc năm châu”.  

 Thứ hai, Lý luận hiện tại vẫn quá bị ảnh hưởng bởi quan điểm nhất 
nguyên xem “Khác Ta là Địch”. Đây là quan điểm chủ đạo của khoa học 
trong thế kỷ 20, không phải quan điểm chủ đạo của khoa học thế kỷ 21. Vậy 
quan điểm chủ đạo của khoa học thế kỷ 21 hay quan điểm đa nguyên (hay 
còn gọi là “Nhất thể hóa”, “Thống nhất”, “Là một”…) là gì?  

Xin lấy một câu chuyện mà nhiều người đã biết để minh họa cho sự 
khác nhau giữa quan điểm nhất nguyên và quan điểm đa nguyên hay “Là 
một” như Bác Hồ vẫn thường nói.  

Đó là câu chuyện Bốn anh mù xem voi. Chuyện kể, có bốn anh khiếm 
thị cùng nghiên cứu đối tượng theo phương pháp “Sờ”. Anh này nghiên 
cứu chân thì kết luận con voi là “Cột nhà”. Anh kia nghiên cứu tai thì kết 
luận voi là “Cái quạt”, v.v... Trong trường phái “Sờ” cũng không ai chịu ai, 
đơn giản ai cũng thấy mình “Đúng” vì chính tay đã sờ thấy. Vì thế mà sẵn 
sàng đánh nhau mẻ đầu, sứt trán cũng chì vì cái “Đúng - Sai” này.  

  Có một anh mắt sáng, nghiên cứu đối tượng theo cách “Nhìn”, thì 
đứng ngoài phe phẩy quạt và cười khẩy: “Đúng là một lũ mù, đó là con voi 
mà không biết”. Câu chuyện này chắc do anh mắt sáng kể. Anh này tự cho là 
mình là “Sáng” và chê bốn người khiếm thị là “Tối”. Tương tự, mỗi người 
trong bốn nhà nghiên cứu khiếm thị chắc cũng đều cho rằng kết quả của 
mình mới “Sáng”, còn khác với của mình đều là “Tối”.  

Tóm lại, việc quan niệm “Khác ta là Sai” là cốt lõi của quan điểm nhất 
nguyên. Còn theo quan điểm đa nguyên sẽ cho rằng, ý kiến của năm nhà 
nghiên cứu trên tuy Khác biệt nhưng đều “Đúng tương đối” và cần thiết 
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Đổi mới không phải là Kiểm soát hay Chia lại Quyền lực. 

Đổi mới là tạo lập Sản phẩm mới để mang lại Lợi ích mới, Quyền lực 
mới, Vị thế mới cho Cá nhân, Cộng đồng và Quốc gia 

Cần nhận thức: Thứ nhất, Đổi mới có bản chất là kiến tạo 

quyền lực mới; Thứ hai , thành công thường do kết hợp “Quyền lực 
cứng” và “Quyền lực mềm”, với Quyền lực mềm ngày một lớn. Khó 
kiểm soát Quyền lực mềm, bởi Quyền lực mềm được tạo ra bởi 
Giới tinh hoa. Việc kiểm soát bằng Cường quyền và Mệnh lệnh, vừa 
làm Tinh hoa ẩn tàng, vừa ngăn cản tạo ra Nguyên khí quốc gia. 

Thomas Jefferson (1743-1826), Tổng thống thứ ba Hoa Kỳ, 

được quý trọng không vì kiểm soát Quyền lực cũ, mà vì tạo 
Quyền lực mới từ Văn hóa và Tri thức. Ông soạn Tuyên ngôn Độc 
lập Mỹ, là Chủ tịch Hội Triết học Hoa Kỳ và đóng góp cho toán học, 
cơ học, nông nghiệp, kiến trúc,…. Ông tự học kiến trúc, tự thiết kế 
Đại học Virginia do ông sáng lập và dinh thự Monticello của ông. Hai công trình này cùng 
Tượng Nữ thần Tự do và Hội trường Độc lập Philadelphia, được UNESCO công nhận là 
Di sản văn hóa hiện đại của Hoa Kỳ. Ông để lại tài sản vô giá cho nước Mỹ và nhân loại, 
thể hiện sự Tự do, Tự quyết, Thịnh vượng và nền Cộng hòa mới. 

Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn 

Độc lập của Việt Nam, do Người soạn. Trong đó, Người trang trọng 
dành những dòng đầu tiên để trích Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. 
Trong Di chúc, những chữ cuối cùng của Người cũng dành để dặn 
dò thế hệ sau, phải “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách 
mạng Thế giới” được hiểu là phải phấn đấu cho tư tưởng tốt đẹp 
của Cách mạng Mỹ 1776 và Cách mạng Pháp 1791. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và Tổng thống Thomas Jefferson đều là những người kiến 
tạo Sức mạnh Văn hóa và Tri thức. Điều đặc biệt là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh mất vào ngày Quốc khánh Việt Nam, còn Tổng thống 
Thomas Jefferson thì mất vào ngày Độc lập của Hoa Kỳ. 

 
Ảnh trên: Tổng thống Mỹ 

Thomas Jefferson 
Ảnh giữa: Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Người tạo lập Niềm tin mới 
cho Việt Nam. 

 Ảnh dưới, từ trái: Tác 
phẩm “Bản án Chế độ Thực dân 
Pháp” của Nguyễn Ái Quốc; Hai 
trong số các tuyệt tác kiến trúc 
của Tổng thống Mỹ Thomas 
Jefferson là Dinh thự Monticello 
và Đại học Virginia. 
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trong quá trình tìm hiểu bản chất của “Sự thật”. Bởi vì, muốn tiệm cận 
một cái “Đúng tuyệt đối” không hiện hữu sẽ cần thêm rất nhiều cái “Khác 
biệt” hay những cái “Đúng tương đối”. 

 

II) HOA KỲ TRỞ NÊN MỘT CƯỜNG QUỐC VÌ 
   QUỐC GIA NÀY KIÊN ĐỊNH TRIẾT LÝ “VÀ” 

 

Có nhiều cách phân loại các quốc gia trên thế giới. Theo cách phân 
loại ở đây thì “Quốc gia hạng ba” là Quốc gia xuất khẩu Lao động giản đơn 
và Nguyên liệu thô; “Quốc gia hạng hai” xuất khẩu Công nghệ và Tài chính; 
“Quốc gia hạng nhất” là Quốc gia xuất khẩu Tri thức và Văn hóa. Lấy tiêu 
chí này thì Mỹ là Quốc gia hạng nhất.  

Thế chiến thứ nhất kết thúc với sự can thiệp của Mỹ. Thế chiến chiến 
thứ hai, Mỹ là nước duy nhất chiến thắng khi cả Thế giới đổ vỡ. Sau đó, 
phần lớn Thế giới xây lại bằng vốn Mỹ, công nghệ Mỹ, thị trường Mỹ. Sự 
giúp đỡ của Mỹ châm ngòi cho các kỳ tích kinh tế ở châu Âu, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Đài Loan,… rồi Thái Lan, Indonesia. Sức mạnh quân sự Mỹ 
luôn đứng đầu và bỏ rất xa các quốc gia ở 9 thứ hạng sau như Nga, Trung 
Quốc, Ấn Độ; Pháp; Anh; Nhật Bản; Thổ Nhĩ Kỳ; Đức; Ai Cập. 

Nếu Châu Âu kinh tế nhờ vào tăng trưởng chậm của các ngành công 
nghiệp truyền thống thì công nghiệp Mỹ khởi phát nhờ công nghiệp công 
nghệ cao. Internet và các giao thức số đều từ Mỹ mà ra. 80% thương mại 
điện tử hiện thuộc các Công ty Mỹ. Đôla là đồng tiền chủ đạo và Wall Street 
là thị trường chứng khoán chủ đạo. Song Quyền lực toàn cầu về Văn hóa, 
nhất là Quyền lực toàn cầu về Triết lý của Hoa Kỳ mới là nổi trội.  

Toàn thế giới học tiếng Anh và có Giấc mơ Mỹ (Giấc mơ Trung Hoa 
của Trung Quốc chỉ là sản phẩm “lặp lại” và vừa bắt đầu). Không chỉ văn 
hóa đại chúng; Văn hóa của Giới tinh hoa cũng thuộc về Mỹ. Phim rạp và 
truyền hình hầu như do Mỹ cung cấp. Sách bán chạy nhất ở Nga và Châu Âu 
là sách Mỹ. Các viện chiến lược, các nhà khoa học, quản lý, chính trị, xã hội 
Mỹ ra các chủ đề để toàn Thế giới thảo luận. 

Hiển nhiên từ lâu Hoa Kỳ đã là cường quốc số 1 và khoảng cách về 
mọi phương diện giữa cường quốc số 1 và các cường quốc phía sau rất lớn. 
Đáng chú ý là, cho dù luôn làm thế giới nể phục, nhưng quốc gia này luôn tự 
thay đổi để ngày một tốt đẹp hơn, ví như dưới thời Tổng thống Barack 
Obama, nước Mỹ đã tự diễn biến, tự chuyển hóa với Triết lý “Và”, biểu hiện 
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                        Đại học không phải là Trường to, mà là Thầy lớn; Văn hóa 
                không phải chỉ xây dựng Nhà hát, Tượng đài, mà để người Dân được  
                     thụ hưởng và sáng tạo Văn hóa, nhất là Văn hóa Biển, Đại dương         

Lãnh tụ Hồ Chí Minh nói: “Văn hóa mới 

phải có tính khoa học, tính đại chúng, thì mới 
thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng hiện đại”. 
Đây là cách thức xây dựng Văn hóa, còn mục tiêu 
của Xây dựng Văn hóa mới phải là: 1) Để người 
Việt ai cũng được sáng tạo và thụ hưởng;      
2) Để các thế hệ Việt Nam hiện tại và tương lai 
được sống trong Tự do và Hạnh phúc; 3) Để 
tiền nhân được vui lòng.         

Hầu như Quốc gia nào cũng có công trình 

Văn hóa tiêu biểu cho Thời đại mình; Song Việt 
Nam vẫn chưa có. Hoàng thành Thăng Long, nơi 
52 đời vua Việt lên ngôi và được thờ tự, lại là Di 
sản Văn hóa Thế giới, lẽ ra đây phải là nơi được 
ưu tiên tạo dựng một công trình Văn hóa ở tầm 
Quốc gia đại diện cho Việt Nam ở thế kỷ 21.  

Phải thay đổi lối nghĩ “Duy vật” tầm 

thường, để nhận thức rằng, đây là việc khởi đầu  
để tạo lập Niềm tin mới, Chính thể mới, Con 
người mới. Làm thế nhân dân được chiêm bái; 
Chủ tịch phủ về nơi đây, vừa được gần dân, lại 
có tiền nhân phù hộ. Nhà Toàn quyền Pháp cũ sử 
dụng cho mục tiêu văn hóa xã hội. Hy vọng từ 
đây Lãnh đạo sẽ đưa Việt Nam trở thành 
“Vùng đất lành” để xã hội ngày càng tốt đẹp.  

 

Ảnh trên, từ trên: 1) Khuê Văn Các ở Văn Miếu, Hà 
Nội, nơi thờ Khổng Tử và cả bố mẹ Khổng Tử. Thật không 
hợp lý khi lấy đây là biểu trưng Văn hóa Thủ Đô, trong khi 
đây lại thể hiện sự lệ thuộc quá mức về Văn hóa, Tư tưởng; 
Chưa kể cách biểu đạt ở đây còn kém đến mức không 
chuyển tải được cả cái nội dung sao chép.   

2) Khuê Văn Các của Trung Quốc, nằm trong quần thể  
Khổng Miếu, Khúc Phụ, Trung Quốc;  

3) Khổng Miếu Trung Quốc nhìn từ trên cao với các 
công trình mái vàng như Hoàng cung, Khuê Văn Các ở Khúc 
Phụ chỉ là phần nhỏ trong đó.  

Ảnh dưới: Tượng Khổng Tử ở Berlin, Đức. Bệ tượng 
khắc Triết lý của Khổng Tử: “Điều gì mình không muốn thì 
đừng làm cho người khác”. Lại nhớ đến lời Các Mác: “Tự 
do cho một người là tự do cho muôn người”.  
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qua khẩu hiệu tranh cử Tổng thống của Luật sư Obama “Chúng ta là một”. 
Từ đây, nước Mỹ để từ bỏ vai trò cảnh sát quốc tế, từ bỏ nền chính trị dựa 
trên sức mạnh, để trở thành Quốc gia “Mở”, chân thành và mạnh mẽ.  

Với khẩu hiệu “Làm nước Mỹ trở lại vĩ đại”, Doanh nhân Donald 
Trump đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Triết lý “Và” của ông là: Không ai 
cho nước Mỹ Tự do, Hạnh phúc; nước Mỹ cũng không và không có khả 
năng cho ai điều đó. Song, nước Mỹ sẵn sàng sát cánh với mỗi Con người, 
mỗi Quốc gia để giành Tự do, Hạnh phúc cho họ và cho chính mình.    

Vì sao nước Mỹ lại trở thành cường quốc số 1, trong khi dân không 
đông bằng Trung Quốc, đất không rộng bằng Nga? Sẽ không có câu trả lời 
thỏa đáng một khi vẫn giữ khư khư trong đầu các quan điểm cực đoan Duy 
vật, Duy Khoa học và Vô thần. Có một gợi ý cho việc tìm lời giải đáp cho 
câu hỏi trên, nếu nhớ lại 5 năm trước khi trúng cử Tổng thống, doanh 
nhân Donald Trump đã đăng ký bản quyền triết lý của ông: “Làm nước Mỹ 
trở lại vĩ đại” và 5 năm sau đã thành Tổng thống Hoa Kỳ. 

Lời giải đáp cho câu hỏi trên bây giờ đã rõ: Hoa Kỳ trở thành cường 
quốc số 1 về mọi phương diện, trước hết bởi nước này là một Cường quốc 
về Triết lý. Càng rõ thêm là Quốc gia nào cố níu kéo những Triết lý hủ bại, 
chắc chắn Quốc gia đó sẽ suy thoái và suy sụp. Quá trình suy thoái dẫn đến 
suy sụp sẽ tăng tốc khi có những lãnh đạo đất nước đã bất tài lại vô cảm 
trước đau khổ của người dân và vận mệnh đất nước. 

Quan niệm “Triết lý sáng suốt - Quốc gia hùng cường” được minh 
họa rõ nét thêm qua việc khi Singapore lập quốc, mặc dù ở đây người Hoa 
chiếm 70% dân số và khi đó chưa có khái niệm toàn cầu hóa và kinh tế tri 
thức; Song với dự cảm sáng suốt, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã chọn bốn 
thứ tiếng làm tiếng chính thức là tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Mã Lai và tiếng 
Tamin. Tiếng Anh là để sau này Hội nhập, vì tất yếu sẽ như vậy. Tiếng 
Hoa, tiếng Mã Lai và tiếng Tamin là công cụ để Đoàn kết Dân tộc, bởi vì 
thiếu điều kiện tiên quyết này sẽ không có gì cả.   

Nếu xem Quốc gia như một cơ thể thì có thể xem Lãnh đạo là bộ não, 
5 Giới tinh hoa là khí huyết, cơ thể là 5 Tầng lớp xã hội. Nếu “Triết lý sáng 
suốt” chỉ có trong một bộ phận xã hội, thì chưa có “Quốc gia hùng 
cường”. Đó là chưa kể còn gặp cảnh ốm đau, gân cốt rũ rượi, dẫn đến “Trên 
bảo dưới không nghe”, hay tai già nghễnh ngãng, nên “Dưới bảo trên ú ớ”. 
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Công nghệ lưỡng dụng – Công nghệ 
    của thế kỷ 21 đang ngày một phát triển 

Cũng như khoa học, bản thân công nghệ 

có tính trung lập, còn mang tính quân dụng hay 
dân dụng đó là do con người lựa chọn, ví như 
công nghệ hóa học được áp dụng để chế thành 
dược phẩm hoặc vũ khí hóa học, còn công nghệ 
sinh vật có thể phục vụ cho chiến tranh sinh học, 
song đồng thời cũng có thể chế tạo thuốc hay 
các vật dụng chống độc. 

Vậy nên, trong công nghệ có một thuật 

ngữ phổ biến, đó là “công nghệ lưỡng dụng” 
(dual-use technology) được hiểu là các công 
nghệ vừa có tính dân dụng vừa có tính quân 
dụng, ví như từ xây dựng được nhà máy điện 
hạt nhân đến làm bom nguyên tử là một khoảng 
cách không xa. Hay máy bay không người lái có 
thể dùng để chuyên chở hàng, song cũng có thể 
dùng cho quân khủng bố chở bom. Sự mở rộng 
này đã trở thành một xu thế phát triển không thể 
tránh khỏi khiến bộ máy quản lý an ninh của các 
chính phủ hết sức lo lắng.  

Trước đây, trong thế kỷ 20, công nghệ 

quân dụng đi trước, công nghệ dân dụng theo 
sau. Ngày nay trong thế kỷ 21, tiến trình này lại 
được đảo ngược, ngày nay hàng quân dụng lấy 
hàng dân dụng làm cơ sở, đến mức có thể nói, 
quân dụng là sự kéo dài của dân dụng. Ví 
như công ty Boing của Mỹ sản xuất chừng 54% 
đồ quân dụng, còn lại là 46% đồ dân dụng; hay 
những xí nghiệp quân sự chính quy của Trung 
Quốc trong đầu thập kỷ 90, sản phẩm dân dụng 
chiếm tới 65%. 

 
 

Ảnh từ trên: 1) Máy bay trực thăng đa 
nhiệm, tức là dùng cả trong dân sự và quân sự; 
2) Tầu tên lửa cao tốc của Indonesia tự sản 
xuất. Dĩ nhiên, đây cũng là các sản phẩm dân 
dụng dùng cho cấp cứu, hay du lịch; 3) Nước Ý 
nổi tiếng với siêu xe, các hãng thời trang. Song 
quốc gia này cũng nổi tiếng trên thị trường vũ khí. Ví như năm 2017,  nước Nga vốn là 
cường quốc về xe bọc thép nhưng vẫn phải mua 40 xe bọc thép Iveco LMV của Ý, sản 
phẩm của hãng ô tô tải IVECO; 4) Quân đội Việt Nam với vũ khí tự sản xuất. 
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Sẽ không thừa, khi nhắc lại lời ông Michael Dukakis, người đã ba lần 
làm Thống đốc bang Massachusetts; người là ứng cử viên Tổng thống đại 
diện Đảng Dân chủ của Hoa Kỳ, đã phát biểu với báo giới Việt Nam ngày 
25/7/2019: “Tôi muốn nhấn mạnh lại, Việt Nam cần xác lập vị thế với cả Mỹ 
và Trung Quốc một cách mạch lạc, rõ ràng. Muốn vậy, Việt Nam cần phát 
huy cao nhất sức mạnh tổng lực của 96 triệu người đầy nhiệt huyết, có tinh 
thần quật khởi bảo vệ Độc lập, Chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ Phẩm giá dân 
tộc. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của Việt Nam”. 

Điều này cho thấy, cho dù Giới Tinh hoa (những người có quyền hoặc 
có khả năng dẫn dắt) của Tầng lớp Chính thể, có làm được điều “Xác lập vị 
thế với cả Mỹ và Trung Quốc một cách mạch lạc, rõ ràng”, cũng như “Phát 
huy cao nhất sức mạnh tổng lực của 96 triệu người”, như khuyến cáo của 
Ngài Michael Dukakis, thì cũng chưa đủ làm “Quốc gia hùng cường”. Bởi 
vì, đó mới là điều kiện cần. 

Còn điều quan trọng, đó là mỗi Tinh hoa và người Dân phải từ bỏ Triết 
lý “Hoặc” Hẹp hòi, Phân biệt, Áp đặt, có từ Chủ nghĩa Duy vật (Chủ nghĩa 
coi Vật chất trên hết), Chủ nghĩa Duy Khoa học (Chủ nghĩa chỉ công nhận 
cái gì đo, đếm được), Chủ nghĩa Vô thần (Không công nhận sự hiện hữu của 
thần, kể cả tiền nhân); bởi vì Triết lý “Hoặc” làm con người và xã hội trở nên 
hèn kém, chỉ biết thỏa mãn các nhu cầu bậc thấp, cũng như chỉ biết tuân 
lệnh, không dám thay đổi để sáng tạo ra Sản phẩm mới.  

Thay vào đó phải tiếp thu, phát huy Triết lý “Và” gắn với một xã hội 
đáp ứng cùng lúc 5 Thang bậc nhu cầu phát triển của mình. Chỉ có như 
thế, mỗi thành viên, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng, mới có thể trở nên đầy 
nhiệt huyết, có tinh thần quật khởi, cũng như tập trung sức mạnh bảo vệ 
Độc lập, Chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ Phẩm giá dân tộc. 

Ngay trong công thức: Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt 
Tự do, Sáng tạo + Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các Quốc gia 
phát triển nhất, cũng thể hiện rõ Triết lý  “Và”: Các yếu tố Nội sinh của  
Dân tộc “Và” yếu tố Ngoại nhập của Thế giới; Các yếu tố mang tính cá nhân 
“Và” các yếu tố Văn hóa Dân tộc; Các yếu tố tích hợp của ba nhân tố trên 
của Việt Nam “Và” các yếu tố Văn minh của Thế giới. Khi theo Triết lý 
“Hoặc” tức Ta – Địch, thì Việt Nam chúng ta chưa bao giờ nhận thức được 
các nguồn lực mạnh mẽ này.   
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Quân đội phải là Khách hàng lớn, 
chứ không nên là Nhà sản xuất lớn 

Đã là khách hàng, ai cũng vẫn thích và cần được mua hàng hóa, kể cả vũ khí 

“Nhanh; Nhiều; Tốt; Rẻ”. Khách hàng có lớn và đặc biệt như Quân đội, cũng không ngoài 
quy luật này. Muốn vậy, phải chống Độc quyền. Như thế, các nhà sản xuất của tư nhân 
và Nhà nước sẽ phải cạnh tranh để bán được hàng, họ sẽ tìm ra giải pháp công nghệ 
thích hợp nhất, và thế là khách hàng được hời.  

Cùng quan niệm này, theo phương thức 

Trung Quốc gọi là “Hội nhập Quân - Dân”, chỉ tính 
đến tháng 12/2012 Trung Quốc đã cấp phép 
cho khoảng chừng 1.800 công ty tư nhân 
được nghiên cứu và sản xuất vũ khí. Đây là 
bước đột phá rất lớn, nhằm phát huy sức mạnh 
toàn dân Trung Quốc trong việc hiện đại hóa 
Quân đội Trung Quốc. 

Việt Nam cũng đang dần tiến theo phương 

pháp này, nhưng quá chậm. Nga cho biết Việt 
Nam từ chối ký với Nga việc sản xuất súng AK 
100 vì giá quá cao, khoảng 250 triệu USD, và 
quyết định ký với Israel sản xuất tiểu liên Galil 
ACE (tương tự AK nhưng gọn, hiện đại hơn), giá 
thành lại chỉ 170 triệu USD.  

Phía Việt Nam đã quyết định đúng bởi 

không chỉ giá cao, đòi hỏi sản xuất quy mô lớn, 
mà AK còn một số nhược điểm khi tác chiến hiện 
đại, nhất là về độ chính xác. Dễ thấy, sẽ thiệt thòi, 
nếu chỉ có thể mua súng của Nga. 

Tuy nhiên, Việt Nam sao không làm như 

Trung Quốc? Vì sao mà quân đội không chuyên 
nghiệp hóa mà cứ phải tự Sản xuất, tự làm Kinh 
tế cho nó khổ, trong khi thời đại “Bao gạo, súng 
trường” đã đi vào quá khứ.   

 

 Ảnh từ trên:  1) Đại tướng, Chủ tịch Hội 
đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin 
Dempsey thăm Vùng 3 Hải quân tại Đà Nẵng 
ngày 15/8/2014. Ông cho biết nếu Mỹ dỡ bỏ cấm vận, ông sẽ đề xuất cung cấp khí tài để 
gia tăng năng lực cho Hải quân Việt Nam; 2) Khẩu AK100 danh tiếng bị loại thầu do giá 
quá cao; 3) Khẩu Oris T-5000, súng bắn tỉa tốt nhất của Nga, do công ty tư nhân Nga GK 
Promtekhn ologiya (cổ đông chủ yếu là các xạ thủ tầm cỡ thế giới), sản xuất. Lực lượng 
vệ binh quốc gia Nga có thể mua nhiều súng Orsis T-5000, bởi súng này chính xác cao 
ngay ở cự ly 1.500m. Điều thú vị là Tập đoàn Kalashnikov nổi danh của Nga chuyên sản 
xuất vũ khí bộ binh đã không vượt qua nổi công ty tư nhân nhỏ này.  
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III) TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆT NAM VỚI MÌNH VÀ 
      VỚI THẾ GIỚI LÀ SỚM BỎ TRIẾT LÝ “HOẶC” 

 

Việt Nam có khoảng 5 triệu người ăn lương Nhà nước. Việc “Ra lệnh” 
của Tầng lớp Chính thể, ví như “Chống Tham nhũng”, … chủ yếu liên quan 
tới một bộ phận nhóm này, ít tác động tới gần 95 triệu người Dân. Dự kiến 
Tầng lớp Kinh tế năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp tư nhân, với chừng 27 
người/doanh nghiệp. Vậy là sẽ có 1 triệu người “Ra lệnh” và 27 triệu người 
“Tuân lệnh” qua tiền và sức lao động của họ. Con số này bằng 1/4 dân số và 
1/2 số người thuộc độ tuổi lao động của Việt Nam. 

Việt Nam có khoảng 6,5 triệu người từ cao đẳng trở lên. Với việc tự 

chủ phong học hàm, học vị và việc có phát minh, sáng chế cũng là tài sản, thì 
việc quen “tuân lệnh” trong Tầng lớp Tri thức dĩ nhiên giảm. Hiện Việt 
Nam có 64 triệu người dùng Internet (khoảng 65% dân số, thứ 6 châu Á và 
12 thế giới). Nhờ đó, các Tầng lớp Cộng đồng trên mạng xã hội hình thành 
với các thành viên tự “Ra lệnh”, “Tuân lệnh” với nhau, và phản ứng với 
những gì mà họ không hài lòng, từ phát ngôn của người nổi tiếng tới các 
chính sách bất cập như Đặc khu, xây đường cao tốc Bắc Nam, … 

Chủ nghĩa Duy vật muốn người Dân chỉ “Tuân lệnh” Tầng lớp Chính 

thể, cho nên lấy lý do Tôn giáo “Thuốc phiện của nhân dân" để xóa bỏ các 
Niềm tin khác với Niềm tin vào Chủ nghĩa Xã hội và Cộng sản. Song, số 
người không theo tôn giáo ở Việt Nam là 44% dân số, điều đó có nghĩa 
khoảng hơn 50 triệu dân Việt Nam vẫn giữ Niềm tin vào tôn giáo của họ. 

Có hai vấn đề cần chú ý: 1) Các Tầng lớp xã hội ngày càng lớn 
mạnh: Nhóm Cộng đồng hiện có 64 triệu người; Nhóm Tôn giáo có 50 triệu 
người; Nhóm Kinh tế có 27 triệu người; Nhóm Chính thể và Tri thức mỗi 
nhóm khoảng vài triệu người; 2) Mỗi tầng lớp xã hội đều có tiêu chí riêng 
để mỗi thành viên tự “Ra lệnh” hay “Tuân lệnh” theo cách riêng;  

Những con số và thực tế này cho thấy rõ, việc mong muốn và cố gắng 
duy trì Chính thể Mệnh lệnh – Xin/Cho theo Mô hình XHCN kiểu Xô Viết 
trong thế kỷ 21 là một công việc hão huyền. Trong bối cảnh này, Giới Tinh 
hoa Tầng lớp Chính thể chỉ có thể giữ vai trò Lãnh đạo khi: Coi quyền 
lợi Con người, quyền lợi Tổ quốc và Dân tộc trên hết; thông qua Kết nối 5 
Giới tinh hoa, 5 Tầng lớp xã hội, nhằm tiên phong trong Kiến tạo Niềm tin 
mới, Chính thể mới, Con người mới.   
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Nếu chỉ cần Ra lệnh thì ai cũng làm Lãnh đạo được.  
 Lãnh đạo khó không chỉ vì phải “Làm đúng điều đã Nói”,  

mà trước đó còn phải biết “Nói đúng điều cần Làm” 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Lời Nói đi đôi với việc Làm”. Chủ tịch Trung Quốc 

Tập Cận Bình nói: “Làm đúng điều đã Nói”. Đây là những tiêu chí tối thiểu với Lãnh 
đạo, song làm điều này không dễ, vì phải biết Trọng mình, Trọng người, cũng như 
trước đó phải làm một điều khó, đó là: “Nói đúng điều cần Làm”.   

Ngày 29/11/2017, Ban Bí thư TW Đảng họp về Nghị quyết TW 6. Tại đây, 

Trưởng ban Tổ chức TW nói, đến 1/3/2017, Việt Nam có chừng 4 triệu người nhận 
lương ngân sách, chưa kể quân đội, công an. Tỷ lệ hưởng lương trên 1.000 dân là 
43 người chưa kể quân đội, công an. Ở nước khác con số này chỉ bằng 1/3 và đã kể 
quân đội, công an,  Vị Trưởng ban nói: “Theo Nghị quyết 39, sau 2 năm phải giảm 14 
vạn đến 15 vạn người, song không giảm mà lại tăng 9 vạn 6.000 người”, và cảm 
thán: “Chủ trương của Đảng thực hiện không có khen, có chê, có kỷ luật thì rất khó”.   

Giảm biên chế khó không vì “Không có khen, có chê, có kỷ luật”. Cái đó xưa nay 

vẫn có. Khó là ở chỗ muốn duy trì Chính thể Mệnh lệnh – Xin/Cho kiểu Xô Viết 
bằng mọi giá, để Nghĩ thay, Làm thay xã hội. Làm thế khi xã hội càng phát triển, càng 
nhiều việc, biên chế càng tăng. Chỉ thay 
Thể chế Xin/Cho bằng Thể chế “Cùng 
Nghĩ, cùng Làm, cùng Hưởng”, thì khi 
đó biên chế sẽ tự giảm. Ngày 19/9/2017, 
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về 
cách giải quyết các vấn đề mà vị Trưởng 
ban Tổ chức quan tâm, đó là phải bắt 
đầu trước hết từ việc: “Mọi cấp độ Quản 
lý đều có Trách nhiệm bảo vệ những 
người đã Chỉ ra vấn đề và tập trung 
vào Kết quả, hơn là vào Quy trình”. 

 

Ảnh trên, từ trái: 1)  Chủ tịch Hồ Chí Minh các cán bộ Hội Phụ nữ Việt Nam năm 
1949; 2)  Bà Angela Merkel làm Thủ tướng Đức ba nhiệm kỳ liên tiếp và khẳng định  
tầm ảnh hưởng với khu vực cũng như thế giới trước hết nhờ Triết lý “Và”. Với Triết lý 
này, sẽ có ngày Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam là phụ nữ.   

Ảnh dưới: Phiên “Chất vấn và Trả lời chất vấn” của Quốc hội ngày 15/8/2019. 
Quốc hội Việt Nam đang hoạt động ngày càng theo hướng phổ quát của Thế giới.  
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Việc Việt Nam Kiến tạo và hành xử trên cơ sở một Niềm tin mới, một 
Chính thể mới, một Văn hóa mới, không chỉ có ý nghĩa giữ gìn, phát triển 
quốc gia hay tổ chức, mà còn có ý nghĩa quốc tế.  Cũng như việc Việt Nam 
giành Độc lập không chỉ có ý nghĩa với các nước thuộc địa, mà còn có ý 
nghĩa cả với các Quốc gia phát triển. Điều đó lý giải vì sao thế giới thế kỷ 
20 gọi Việt Nam là “Lương tri thời đại”.  

Bước sang thế kỷ 21, một lần nữa Sứ mệnh lớn và Cơ hội lớn được làm 
“Lương tri thời đại” lại đến với Việt Nam, khi được làm tấm gương không 
chỉ cho các quốc gia như Triều Tiên, Cu Ba,… mà ngay cả các cường quốc 
như Trung Quốc, Nga trong việc thoát bỏ Triết lý “Hoặc” - Triết lý “Hẹp 
hòi, Chia rẽ, Áp đặt” của thế kỷ 20, để cùng xây dựng một Thế giới Mở với 
Triết lý “Và” – Triết lý Đoàn kết/ Hội nhập, trong đó Việt Nam là một trong 
những ngọn cờ đầu./.   
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       131      

 

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       132      

 

3 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       133      

 

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       134      

 

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       135      

 

Phần 1 
 

     VỀ MỘT VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP SAU NĂM 2020 
 

 
I) KHÁT VỌNG VIỆT NAM PHẢI THÀNH MỘT QUỐC  

         GIA PHÁT TRIỂN LÀ KHÔNG GÌ NGĂN CẢN ĐƯỢC 
  

Thế kỷ 20 là một trong các thế kỷ đau thương nhất trong Lịch sử nhân 
loại. Bởi từ xưa đến nay có hai cuộc Chiến tranh Thế giới thì cả hai đều bùng 
nổ trong thế kỷ này, cùng với đó là các nạn dịch, nạn đói hoành hành trong 
những vùng rộng lớn đã làm hàng trăm triệu người ở các nước trên thế giới 
bị chết hoặc thương tật suốt đời.  

Thế kỷ 20 cũng diễn ra ba cuộc Cách mạng Công nghiệp. Những cuộc 
Cách mạng Công nghiệp này một mặt thúc đẩy tiến bộ xã hội thông qua sự 
xuất hiện các loại hình lao động mới, song một mặt cũng sản sinh vô số vũ 
khí giết người hàng loạt, từ vũ khí thông thường đến vũ khí hạt nhân làm 
nhân loại luôn đứng bên bờ hủy diệt.  

Cũng không thể không kể đến các cuộc Chiến tranh Lạnh dưới mọi 
hình thức mà nguyên nhân chỉ là do các bên đều thiên kiến coi tư tưởng của 
mình là chân lý, coi các tư tưởng khác biệt là thù địch. Lối tư duy “Phân 
biệt” và “Đấu tranh” đến mức không khoan nhượng này xô đẩy loài người 
lún sâu vào đố kỵ, thù hằn.   

Trong thế kỷ đau thương này, Việt Nam là một trong những quốc gia 
đau thương nhất. Rất hiếm quốc gia nào phải gánh chịu một lượng bom đạn 
nhiều như Việt Nam, rất hiếm quốc gia nào phải chịu cảnh đói rét như Việt 
Nam và cũng rất hiếm quốc gia nào phải gánh chịu cảnh chia cắt đất nước 
lâu nhất như Việt Nam.  

Nhận định này càng thêm rõ nét, bởi chỉ nội việc sau khi Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tuyên bố Độc lập ngày 2/9/1945, các đoàn quân Việt Nam chỉ với 
vũ khí thô sơ và khát vọng đất nước được Độc lập, Thống nhất và Hòa bình, 
đã phải lên đường Nam tiến chống ngoại xâm và chỉ hơn một năm sau, ngày 
19/12/1946, Cụ Hồ đã phải đọc Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Cả đất 
nước đã lên đường, bắt đầu cuộc chiến giành Độc lập, Hòa bình và Thống 
nhất trong 30 năm trường kỳ kéo dài từ năm 1945 đến năm 1975. 
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Phải kết thúc cuộc chiến ba mươi năm khốc liệt, đất nước Việt Nam 
mới được thống nhất, và hòa bình mới đến trên dải đất hình chữ S, cho dù cả 
thống nhất và hòa bình đều không được trọn vẹn. Nhìn xa hơn, ý nghĩa cuộc 
chiến ba mươi năm còn lớn hơn nữa khi đã chấm dứt hơn 500 năm binh lửa 
và chia cắt hai miền đất nước.    

Độc lập và Thống nhất có được ngày hôm nay là kết quả hàng nghìn 
năm của các dân tộc Việt gìn giữ, hết đời này qua đời khác, hết thế hệ này 
qua thế hệ khác, cho dù có những thời gian lệ thuộc kéo dài nghìn năm. Đây 
là một điều hiếm thấy trên Thế giới và không đơn giản khi tìm cách lý giải 
nguyên nhân theo cách thức Duy vật và Duy Khoa học.  

Vì Độc lập sẽ không có ý nghĩa gì nếu Đất nước không “Đàng 
hoàng hơn, To đẹp hơn, Mạnh mẽ hơn”, cho nên khát vọng đưa đất nước 
Phát triển đã ngày càng trở nên không gì ngăn cản. Điều này khó có thể 
khác, khi trong lịch sử của mình, Đất nước và Dân tộc Việt Nam trong không 
ít giai đoạn đã từng là một cường quốc.  

Giống như cơn gió lớn sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ, song sẽ lại thổi 
bùng những ngọn lửa lớn; Khát vọng về một Quốc gia Phát triển của Dân tộc 
Việt Nam càng gặp khó khăn, càng nhiều gian khổ lại ngày càng bùng phát, 
càng lan rộng và không một thế lực nào có thể ngăn cản được.  

Điều này đã được minh chứng với những gì đã xảy ra trong lịch sử đất 
nước và đồng thời cũng là cơ sở vững chắc cho Niềm tin “Việt Nam nhất 
định phát triển” (Đây là tên một công trình của Viện nghiên cứu – Think 
Tank SENA được xuất bản và công bố năm 2002).    

 

II)  ĐÃ 44 NĂM VỚI ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ 
                  TRỞ NÊN CƯỜNG QUỐC, SONG VIỆT NAM ĐẾN NAY 

               VẪN LÀ MỘT NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 
 

Từ trước đến nay, rất hiếm Quốc gia nào trên Thế giới lại được Trời 
đất, Tiền nhân và Nhân loại cùng lúc trao cho cùng lúc nhiều điều kiện, 
nhiều cơ hội  để có thể trở thành một cường quốc, một quốc gia phát triển 
vượt trội như Việt Nam.  

Về dân số, với khoảng một trăm triệu dân, Việt Nam có đủ nguồn nhân 
lực phát triển. Việt Nam có điều kiện tự nhiên ưu đãi, kể từ tài nguyên đa 
dạng và đủ trữ lượng khai thác, cho đến bốn mùa khí hậu hài hòa. Việt Nam  
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                            Việt Nam - Tổ quốc hào hùng và bi tráng 

Trong một nghìn năm trở lại, đất nước đã trải qua gần 500 năm binh lửa, chia cắt, 
mang đến bao đau thương cho Dân. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã mô tả tình trạng này trong 
tác phẩm Chinh phụ ngâm nổi tiếng của bà: 

“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu 

     Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”. 

Thời đại Hồ Chí Minh - Cuộc chiến 30 năm 
(1945 - 1975) chấm dứt gần 500 năm chia cắt, 
binh lửa ở Việt Nam. Khát vọng Thống nhất 
của Lãnh đạo và người Dân thời đó thể hiện 
qua bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương” quen 
thuộc ở thế hệ giành Độc lập: 

         “Dù cho, dù cho bến cách sông ngăn 

Dễ gì chặn được duyên anh với nàng 
Xé mây cho sáng trăng vàng 

Khai thông nối bến cho nàng về anh”  

Đất nước có được hôm nay là kết quả bao 
công sức, hy sinh to lớn của các thế hệ tiền 
nhân. Song, sẽ vô ích nếu Việt Nam không trở nên một Quốc gia phát triển và tệ hơn 
còn tự đẩy mình vào vòng lệ thuộc từ Vật chất đến Tinh thần của ngoại bang. 

 

 
Ảnh trên, từ trái: 1) Cầu Hiền Lương sông Bến Hải được sửa lại năm 2014 với hai 

màu sơn như thời gian 1945 - 1975; 2) Di tích thành Nhà Mạc ở Lạng Sơn. Năm 1527, 
Mạc Đăng Dung, cháu 7 đời Mạc Đĩnh Chi, tiếm ngôi vua lập nhà Mạc. Năm 1540, 
Nguyễn Hoàng chiếm từ Thanh Hóa vào, lập Lê Trang Tông, là Nam Triều. Từ Ninh Bình 
trở ra thuộc nhà Mạc, là Bắc Triều. Cuộc chiến Nam - Bắc 85 năm (1540 - 1625). 

Ảnh dưới: Kỷ niệm Tọa đàm ngày 19/3/2017 “Đất nước đã sang Giai đoạn Nhà 
nước và Nhân dân cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”, tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. 

(Từ trái: Ông Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Tp. HCM; KS. Tô Lê 
Sơn; GS. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Tp. HCM; ThS. Thiều Thị 
Tân; Nhà báo, nhà văn An Bình Minh; GS. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội 
học, thành viên Tổ Tư vấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Nghệ sĩ Kim Chi, TS. Minh Đường; 
GS. Hoàng Dũng, Ông Lê Công Giàu, Ông Nguyễn Công Bình). 
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lại có hơn 3000 km bờ biển của Biển Đông, vì thế khó mà không kể đến vị 
thế địa chính trị quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.  

Việt Nam còn là một đất nước, một dân tộc có Thần đạo, Đức tin mạnh 
mẽ và truyền thống anh hùng trong Bảo vệ tổ quốc, sáng tạo trong Phát triển 
đất nước. Thế hệ trẻ Việt Nam có đầy đủ năng lực để hội nhập tích cực với 
toàn Thế giới. Chỉ nội những điều vừa nêu, đã thấy Việt Nam hội đủ các điều 
kiện để “Sánh vai với các cường quốc năm châu”.  

Còn một điều đặc biệt thuận lợi nữa là Việt Nam cần Thế giới và Thế 
giới cần Việt Nam. Việt Nam cần Thế giới là vì nếu không “Cùng Dẫn dắt, 
cùng Hành động” với Thế giới thì Việt Nam sẽ khó mà tìm thấy lời giải đáp 
đúng đắn cho hai câu hỏi rất mực quan trọng cho mình. Đó là: 

 

1) Việt Nam sẽ bảo vệ Độc lập và Chủ quyền thế nào trước một 
cường quốc có dã tâm bành trướng và cường quyền?  

2) Việt Nam làm thế nào để từ một nước nghèo, chỉ trong một thời 
gian ngắn, lại có thể bứt phá trở thành một quốc gia hùng cường?  

 

Thế giới tiến bộ cần Việt Nam phát triển là vì Việt Nam là một mảnh 
ghép quan trọng trong Chiến lược phát triển Ấn Độ Dương & Thái Bình 
Dương của các cường quốc trên Thế giới như Mỹ, Nhật, ... Một trong những 
mục tiêu quan trọng của Chiến lược này là ngăn chặn sự bành trướng, cường 
quyền ở khu vực. Trong xu thế phát triển tất yếu của thế giới, Việt Nam sẽ 
có một vị thế tốt đẹp nếu đóng vai trò thúc đẩy tiến trình phát triển này, còn 
nếu cứ giữ thái độ thiếu hoặc không Hội nhập thực sự thì sẽ đứng ngoài 
cuộc, và cùng lắm chỉ được chấp nhận làm “Người quan sát thầm lặng”.       

 

Chỉ còn hơn một năm nữa là kết thúc năm 2020, bước sang năm 2021. 
Đến hôm nay, đã có thể kết luận chắc chắn, đó là hầu như tất cả các chỉ tiêu 
kể cả định tính và định lượng về phát triển kinh tế, xã hội mà ta đã đặt ra, 
lấy mốc là năm 2020 đều không đạt được như mong muốn. 

 Nguyên nhân của tình trạng này chính ở chỗ đã quá Duy vật, tức quá 
chú trọng đến Vật chất, khi coi Phát triển kinh tế được coi là nhiệm vụ trung 
tâm. Để hiện thực hóa “Nhiệm vụ Trung tâm” này Việt Nam đã phải chấp 
nhận bỏ qua những hệ lụy thấy trước, khi tăng trưởng kinh tế chủ yếu bằng 
cách đi vay và bán tài nguyên thô cũng như xuất khẩu lao động giản đơn, 
trong khi đó Niềm tin và Văn hóa của Dân tộc bị xem nhẹ.  
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Trời đất, Nhân loại và Tiền nhân đã dành cho Việt Nam 
  đủ điều kiện để “Sánh vai với các cường quốc 5 châu” 

 

Có một điều đặc biệt thuận lợi cho Việt Nam là Việt Nam rất cần Thế giới và 

Thế giới cũng cần Việt Nam. Việt Nam rất cần Thế giới vì nếu không “Cùng Dẫn dắt, 
cùng Hành động” với Thế giới, Việt Nam sẽ khó có lời giải đáp đúng đắn cho hai câu hỏi 
quan trọng. Đó là: 

1) Nếu thiếu Thế giới thì Việt Nam sẽ 

bảo vệ Độc lập và Chủ quyền thế nào trước 
một cường quốc luôn có dã tâm gây hấn, 
bành trướng và cường quyền?  

2) Nếu thiếu Thế giới thì Việt Nam 

làm thế nào để từ một nước nghèo, và chỉ 
trong thời gian ngắn, lại có thể bứt phá trở 
thành một quốc gia hùng cường?  

 

Thế giới tiến bộ cần một Việt Nam 

mạnh mẽ, để là mảnh ghép quan trọng trong 
Chiến lược phát triển Ấn Độ Dương & Thái 
Bình Dương của các cường quốc  Mỹ, Nhật, 
... Mục tiêu cốt lõi Chiến lược này là ngăn 
chặn bành trướng, cường quyền và là tiền đề 
cho hòa bình ở khu vực và  thế giới. 

Hiện Lãnh đạo, Chính thể và Xã hội 

đã định hình được chống Tham nhũng, và 
đang xây dựng Niềm tin,… tóm lại đã tiến 
hành bước đầu nhiệm vụ khó khăn là “Giải 
phóng mặt bằng”, tức “Chống” . Nay đã đến 
lúc từ bỏ Hệ thống Triết lý cũ đã lạc hậu, để 
dựng“Xây” một Hệ thống Triết lý phát triển 
mới, một Thể chế mới, một Văn hóa mới 
cho Việt Nam trong thế kỷ 21.   

 
Ảnh trên:  Đất nước Việt Nam tươi đẹp. Con người Việt Nam cởi mở, linh hoạt. 
Ảnh giữa: Chăn dê và phá núi làm xi măng. Một hình ảnh phổ biến về khai thác tài 

nguyên thô và lao động giản đơn ở gần Hà Nội, tháng 7/2019. Bức ảnh phần nào cho 
thấy, Việt Nam đang ở đâu trong cuộc Cách mạng Xã hội 4.0 đang diễn ra. 

Ảnh cuối: Chùa Dâu, Bắc Ninh, chùa cổ nhất Việt Nam và là một di tích quốc gia 
đặc biệt. Chùa thờ Pháp Vân, đứng đầu tứ Pháp, cho nên khi xưa triều đình thỉnh tượng 
về kinh đô cầu đảo, có thể rước cả bốn tượng hoặc chỉ mình Pháp Vân. Chùa Dâu gắn 
với huyền tích Phật mẫu Man Nương và tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp 
Điện), là biểu hiện sinh động sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tín ngưỡng dân gian của 
người Việt với Phật giáo khi mới du nhập. Cũng như mỗi người Việt, Thần đạo Việt 
Nam mang đậm tính Hội nhập và Kết nối, kể cả Tôn giáo với Tôn giáo. 
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Sự thực là cho dù đã nỗ lực, song do “Cách Nghĩ”, “Cách Làm” hiện 
tại, cho nên nay đã là cuối năm 2019. Đã 44 năm qua kể từ ngay đất nước có 
hòa bình, thống nhất năm 1975, song cho đến nay Việt Nam vẫn không 
những không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã tự đặt ra, mà nguy hiểm hơn, 
đất nước ngày càng lâm vào bế tắc, kéo theo đạo đức suy thoái, văn hóa 
xuống cấp, môi trường ô nhiễm trầm trọng. 

Hệ lụy lớn là xã hội quá coi trọng vật chất, tiền bạc và bạo lực, quá coi 
trọng ý muốn của cái “Tôi” ích kỷ, sẵn sàng dùng mọi cách thấp kém, từ lừa 
dối đến tước đoạt với đồng bào của mình, thậm chí với cả người ruột thịt, chỉ 
cốt để thỏa mãn mục tiêu này. Điều đáng sợ là thế hệ trẻ cũng bị lôi ảnh 
hưởng bởi một lối sống quá ích kỷ, quá tính toán và vì thế quá lệ thuộc này. 

Do cả Lãnh đạo và xã hội bị lệ thuộc vào Chủ nghĩa Duy vật nên cho 
dù nước ta đầy đủ điều kiện phát triển; Dân ta giàu khát vọng, lại nỗ lực, vậy 
vì sao Việt Nam vẫn không làm được điều mà Singapore, Hàn Quốc, ... đã 
làm là đưa một nước nghèo thành một quốc gia phát triển. Hơn nữa, các 
quốc gia này chỉ cần một thời gian ngắn hơn nhiều so với 44 năm “Quá độ” 
của Việt Nam. Nguyên do là Việt Nam đã hai lần bỏ lỡ cơ hội Hội nhập với 
Thế giới do sao chép và lệ thuộc vào Mô hình Xô Viết: 

Lần bỏ lỡ thứ nhất vào năm 1976, do chỉ thấy quyền lợi trước mắt nên 
Việt Nam đã từ bỏ Mô hình Dân chủ, Cộng hòa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dày công xây dựng để sao chép mô hình Cộng hòa XHCN kiểu Xô Viết. 
Hậu quả của việc Duy ý chí này xô đẩy Việt Nam từ vị thế được thế giới tôn 
trọng trở thành một quốc gia bị cô lập và khủng hoảng. Tình trạng này chỉ 
chấm dứt khi Đại hội VI sửa sai và bước đầu trở về tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Lần bỏ lỡ thứ hai là vào năm 1991, khi Liên Xô và phe XHCN sụp đổ, 
đáng lẽ Việt Nam phải quay về Mô hình Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, thì lại vin vào triết lý “Các thế lực thù địch bên ngoài” làm Quốc 
gia tiếp tục tụt hậu, do không nhận thức được Mô hình Xô Viết đã hoàn 
thành sứ mệnh, sự sụp đổ của nó là mang tính nội tại và tất yếu.        

Cơ hội lần thứ ba đã đến và lần này không thể bỏ lỡ. Năm 2020 phải là 
năm bản lề Kết thúc Giai đoạn 44 năm (1976 - 2020) với đặc trưng là Mô 
hình Cộng hòa XHCN kiểu Xô Viết; Đồng thời, vừa là năm Mở ra một Giai 
đoạn phát triển mới với đặc trưng là Mô hình phát triển mới bắt nguồn từ 
mô hình Dân chủ, Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
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          Nếu Lực lượng vũ trang là “Đội tiên phong” để “Giữ gìn Đất nước”, 
            thì “Đội tiên phong’’ để“Xây dựng Đất nước” phải là Giới tinh hoa Dân tộc;  

  Chủ trương “Đa nguyên - Nhiều đảng” của Bác Hồ phải được coi trọng 
 

Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu 

gọi: “Hỡi đồng bào toàn quốc”, tiếp theo Người kêu gọi Đội tiên phong trong sự nghiệp 
Giữ gìn Đất nước: “Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta 
phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước”. Từ đây thấy: Kể từ 1976 đến 
nay, Việt Nam lạc hậu vì hai bất cập. Thứ nhất: 
Chưa chú trọng đúng mức yếu tố “Toàn Dân 
tộc”; Thứ hai: Chưa nhận thức việc cần thiết 
phải xây dựng “Giới tinh hoa Dân tộc” thành 
Đội tiên phong trong sự nghiệp đưa Việt Nam 
trở thành Quốc gia Phát triển. Nguyên do là chưa 
thấm nhuần Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
cho nên vẫn níu kéo các triết lý xưa cũ, lỗi thời 
như “Kinh tế Nhà nước là chủ đạo”, vẫn đặt 
quyền lợi Giai cấp lên trước quyền lợi Dân tộc.  

Cũng như Đội tiên phong của sự nghiệp Gìn giữ Đất nước là lực lượng vũ trang 

Việt Nam không thuộc một giai cấp, một tầng lớp xã hội nào, mà là con em của toàn dân 
tộc, Giới Tinh hoa Việt Nam cũng không thuộc một giai cấp, một tầng lớp xã hội nào, mà 
bao gồm 5 Giới tinh hoa, tiêu biểu cho 5 Tầng lớp xã hội, tức “Dân tộc”. Việc  Chính 
thể Mệnh lệnh - Xin/Cho kiểu Xô Viết quá coi trọng Cường quyền và Vật chất, cũng như 
chưa chú trọng xây dựng Giới tinh hoa Dân tộc thành Đội tiên phong phát triển Đất nước 
dẫn đến nhiều hệ lụy. Một trong đó là không ít Lãnh đạo các cấp của Chính thể, kể cả ở 
cấp cao nhất đã xếp Tinh hoa 5 Tầng lớp xã hội, nhất là Tinh hoa Tầng lớp Tri thức vào 
vị trí đối lập chỉ vì họ đã đề xuất các quan điểm Khác biệt. Nhận thức và việc làm như 
vậy làm suy yếu nghiêm trọng Nguyên khí Quốc gia. 

Năm 1988, dưới thời Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Linh, do Tầm nhìn hẹp, thiếu Triết 
lý nên đã diễn ra việc gọi là “Tự giải tán” Đảng 
Xã hội và Đảng Dân chủ. Đây là hai đảng của 
Trí thức và Doanh nhân được Cụ Hồ ủng hộ từ 
thành lập đến hoạt động. Hai Đảng đã đóng góp 
tích cực cho đất nước suốt Thời đại Hồ Chí 
Minh (1945 - 1975). Kỳ lạ là từ đó đến nay, cho 
dù liên tục kêu gọi học tập Bác Hồ và tuyên 
truyền tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, 
song chủ trương “Đa nguyên, nhiều đảng” 
của Người vẫn chưa được coi trọng.  

 
 

Ảnh trên: Cảm tử quân Hà Nội năm 1946 với bom ba càng. 
Ảnh dưới từ trái : Tổng Thư ký Đảng Xã hội Nguyễn Xiển (1907 - 1997)  và Tổng 

Thư ký Đảng Dân chủ Nghiêm Xuân Yêm (1913 - 2001). Những người trí thức này và 
Đảng của họ đã sát cánh cùng Cụ Hồ và Dân tộc giành và giữ gìn Độc lập cho Việt Nam.  

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       142      

 

         III)  VIỆT NAM SẼ TRỞ THÀNH MỘT 
               QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KHI ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ 
                           CHÍNH TRỊ, THỂ CHẾ VÀ VĂN HÓA 

 

Vấn đề cốt yếu bây giờ là từ bỏ Hệ thống Triết lý cũ được xây dựng 
trên cơ sở Mô hình XHCN kiểu Xô Viết, đồng thời xây dựng một Hệ thống 
triết lý mới định hướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh với một Chính thể 
liêm chính, có phẩm cách, có năng lực thu hút và trọng dụng 5 Giới Tinh 
hoa, 5 Tầng lớp xã hội, để bắt đầu một Giai đoạn phát triển mới.    

Bất cứ Quốc gia nào cũng phải đồng thời giải quyết các vấn đề liên 
quan đến ba lĩnh vực là: Chính trị, Thể chế (trong đó trước hết là Hành chính 
– Kinh tế) và Văn hóa. Việt Nam hiện nay càng cần giải quyết đồng bộ, triệt 
để và toàn diện ba vấn đề trên, trong đó Đổi mới Chính trị và Văn hóa 
phải đi trước một bước.  

Để thực hiện có kết quả nhu cầu này của xã hội, đòi hỏi phải có Lòng 
tin “Tin cậy lẫn nhau, Phối hợp Hành động” giữa Đảng, Nhà nước và Xã 
hội như lời Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc nói. Tuy nhiên, việc theo 
Mô hình XHCN kiểu Xô Viết để “Phân chia” ra Đảng chịu trách nhiệm 
Chính trị, Nhà nước chịu trách nhiệm Thể chế, còn Xã hội chịu trách nhiệm 
Văn hóa đã dẫn đến việc không thể đáp ứng được nhu cầu trên. 

Thực tế cho thấy, nếu không Đổi mới Chính trị và Đổi mới Văn hóa, 
mà chỉ Đổi mới Thể chế thì càng nỗ lực thay đổi theo cách thức thúc đẩy 
Cải cách Hành chính - Kinh tế, thì càng rối. Những gì xảy ra với Dự thảo 
Luật Đặc khu Hành chính - Kinh tế minh họa nhận định này.    

Nhiều vị Lãnh đạo đất nước và người Dân đã liên tục bày tỏ tâm trạng 
bức xúc, lo lắng trước các hiện tượng suy thoái trong Chính thể và xã hội về 
mọi phương diện, từ Chính trị đến Hành chính- Kinh tế, Văn hóa. Vấn đề 
này đang xảy ra ngày càng trầm trọng.  

Có tình trạng bất cập này là vì Lãnh đạo, Chính thể và Xã hội vừa 
muốn có các thành tựu mới, đưa Việt Nam từ một nước nghèo thành một 
Quốc gia Phát triển trong thế kỷ 21, nhưng do nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan đã không thay đổi được “Lối Nghĩ cũ?”; “Cách làm 
cũ”, trong thế kỷ 20.   

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       143      

 

 

Việt Nam không tận dụng được Cơ hội “Thời đại của  
 các Quốc gia còn lại” vì Lãnh đạo và Giới tinh hoa cũ đã coi 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là “Học trò” của Mác-Lênin     

   Đặc trưng thế kỷ 20 không chỉ là các cuộc chiến “Nóng” hay “Lạnh”, giữa phe 

XHCN và TBCN, mà còn là phong trào giành Độc lập của các nước thuộc địa, với 
Việt Nam là lá cờ đầu. Đây là chìa khóa góp phần xây dựng nhận thức về Văn hóa, Tư 
tưởng Hồ Chí Minh ở thế kỷ 20, cũng như tiền đề để lập kỳ tích ở thế kỷ 21.  

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh của 

Đảng viết, tư tưởng Hồ Chí Minh là “Kết tinh văn 
hóa Việt Nam, văn hóa Đông, Tây và kết tinh tư 
tưởng tiến bộ của cách mạng Hoa Kỳ, cách mạng 
Pháp, của Chủ nghĩa Mác-Lênin”. Điều này có 
nghĩa, Tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm cả Chủ 
nghĩa Mác-Lênin. Thấy rõ việc coi tư tưởng Hồ 
Chí Minh là áp dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-
Lênin và lấy Chủ nghĩa này làm kim chỉ nam là 
bất cập về Lý luận và Thực tiễn.   

 Từ đây, thấy rõ tính Đàng hoàng và 

Nhất quán của Bác khi Người tuyên bố: “Tôi chỉ 
có một Đảng, Đảng Việt Nam”; Cũng như, cần 
có lòng Tự hào dân tộc và có tinh thần Đoàn 
kết/Hội nhập để thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh là 
tiêu biểu cho Triết lý “Và”, vừa phù hợp với thế 
kỷ 20, vừa hướng tới thế kỷ 21. 

Một người từ khi còn trẻ đã biết “Xét lại 

Chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử”, đã khẳng định 
rõ ràng  chỉ “Học Mác ở phép biện chứng”; Một 
người đã bỏ qua Tuyên ngôn Cộng sản và trích 
Tuyên ngôn Hoa Kỳ và Pháp lên đầu Tuyên ngôn 
Độc lập 1945; Một người đã dạy cán bộ: “Đấu 
tranh giai cấp là điều ngu ngốc”; Một người vừa 
giành Chính quyền đã cho Đảng Cộng sản tự giải 
tán. Một người như thế khó có thể nói là một 
người Cộng sản và là học trò của Mác -Lênin.  

Một người là Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng 24 năm liền mà không lập một tổ 

chức có tên Cộng sản;… Một người như thế chỉ có thể là Nhà Văn hóa Hồ Chí Minh, 
không thể là người Cộng sản; và Đảng của Người chỉ có thể là Đảng Lao động- 
“Đảng Việt Nam”, không thể là Đảng Cộng sản. Đây là điều cần sớm làm rõ. 

  

Ảnh từ trên: 1) Con đường cứu nước thời kháng chiến mang tên Đường Hồ Chí 
Minh, Người cả đời hy sinh cho Tổ quốc và Dân tộc; 2) Bộ đội của Bác Hồ hành quân 
trong chiến dịch Hồ Chi Minh năm 1975; 3) Địa đạo Củ Chi, Sài Gòn, một sáng tạo trong 
chiến tranh của quân và dân miền Nam với quyết tâm “Bám thắt lưng địch mà đánh”. 
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Cho đến nay, dù Chính thể và Xã hội đã nỗ lực hết sức, lại có đầy đủ 
mọi điều kiện để thực hiện, song vẫn chưa thật sự Nhận thức rằng, Hệ 
thống triết lý đang có vai trò chủ đạo được xây dựng trên nền tảng Duy vật 
và Duy Khoa học ở thế kỷ 20, nay đã lạc hậu và không phù hợp với nhu 
cầu xã hội và đã biến thành nhân tố cản trở phát triển.     

Việc không có một Hệ thống triết lý mới phù hợp với Khát vọng của 
Dân tộc và Xu thế phát triển tất yếu của Thế giới làm xã hội thì thiếu vắng 
Niềm tin, còn công tác Lý luận chính thống thì buộc phải hợp thức hóa 
các Triết lý bất cập như “Bản chất Thời đại không thay đổi”, nhằm biện 
minh cho việc sao chép và lệ thuộc lối Nghĩ, lối Làm theo phương thức 
“Mệnh lệnh” và “Xin/Cho” thời chiến.  

Thực tiễn cho thấy, sẽ không thể đến Mục tiêu mới bằng Con đường 
cũ và việc làm theo cách thức này đã nhiều năm đang dẫn xã hội đến bờ vực 
của suy thoái và khủng hoảng tới mức bắt người Dân phải chấp nhận đi 
“Xin” cả những thứ vốn dĩ của mình, cũng như phải quen với việc Lãnh đạo 
các cấp tùy tiện “Cho” cả những của cải vô giá của đất nước, từ Vật chất đến 
Quyền lực. Điều này làm Khối Đại đoàn kết Dân tộc bị phá vỡ, do Lãnh 
đạo, Chính thể và Xã hội bị chia cắt, không phát huy sức mạnh dân tộc.   

Một trong những thành tựu quan trọng hàng đầu trong tiến trình Đổi 
mới từ năm 1986 đến 2006 là đã xác định tư tưởng Hồ Chí Minh phải là 
kim chỉ nam cho mọi hoạt động của xã hội, trong đó trước hết là yếu tố 
Văn hóa thông qua khái niệm Đoàn kết – Hội nhập. Tuy nhiên, đến nay 
thành tựu về nhận thức này chưa được phát huy, do công tác Lý luận hiện 
vẫn chưa làm rõ được bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Không những thế, do chưa nhận thức rõ nét là Lý luận là một khoa 
học, công tác Lý luận phải có các sản phẩm khoa học thực sự, nhất là Hệ 
thống Triết lý để Xã hội và Chính thể sử dụng, cho nên vẫn phổ biến các 
quan niệm lệch lạc, cho rằng sản phẩm có là “Khẩu hiệu” cũng được, miễn   
là công cụ đắc lực của Chính thể và phải “Tuân lệnh” Chính thể.  

Từ đây, dẫn đến tuyên truyền, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là việc “Áp 
dụng sáng tạo” một Học thuyết của nước ngoài được xây dựng trên cơ sở cực 
đoan là Duy vật và Duy Khoa học. Sự ngộ nhận này gây nên những hệ lụy 
lớn do mâu thuẫn giữa Nhận thức và Thực tiễn, thậm chí những mâu thuẫn 
có tính logic ngay trong bản thân Hệ thống triết lý chính thống. 
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           Việt Nam chỉ thoát trì trệ, lạc hậu, một khi từ bỏ việc “Níu giữ mô 
hình Xô Viết trong Quản trị Quốc gia” để trở nên “Vùng đất lành”   

Báo Vietnamnet ngày 6/5/2019 đăng bài có  

tiêu đề “Điều gì níu giữ mô hình Xô Viết trong 
Quản trị quốc gia?”; Dưới đó là dòng chữ đậm: 
“Nguyên nhân cốt lõi gây ra yếu kém, tụt hậu 
trong phát triển kinh tế - xã hội ở 3 thập kỷ qua 
là do chưa thoát khỏi mô hình Xô Viết”. Những 
nội dung này nói lên suy nghĩ từ lâu của đông đảo 
người Việt Nam ở trong và ngoài nước.  

Vụ AVG đang xử tháng 12/2019 làm ai cũng 

kinh sợ, đau xót. Vì nếu trót lọt, Nước và Dân sẽ 
mất ngay 7000 tỷ VNĐ (lương công nhân là 5 triệu 
VNĐ), chỉ “Trong một nhấp chuột”, bởi “Sáng tạo” 
của một Doanh nhân và “Hỗ trợ” của một “Nhóm” 
quan chức với chi phí bôi trơn khai ở tòa chừng 
hơn 100 tỷ. Làm sao để chấm dứt tình trạng 
này? Vì sao cứ phải níu giữ Chính thể Mệnh 
lệnh - Xin/Cho kiểu Xô Viết chỉ làm Nhà nước và 
Dân vừa mất  Người, vừa mất Của?   

   

Ảnh trên, từ trên: 1) Ảnh minh họa trên Báo Vietnamnet ngày 6/5/2019;  
2) Hình ảnh một trong các Vườn địa đàng đã có hàng ngàn năm ở Iran. Đó là một 

ốc đảo nhân tạo đầy nước, cây xanh giữa sa mạc nóng bỏng. Điều ngoài sức tưởng 
tượng là nước lấy từ nước ngầm trên núi cao qua mương ngầm do con người xây dựng. 
Tên “Vườn địa đàng” nói lên rằng, Con người có Khát vọng và Đức tin thì sẽ làm 
được “Điều không thể” như xây nên Vùng đất lành - Thiên đàng trên trái đất. 

Ảnh dưới, từ trên: 1) Cầu Ngói Hội An. 
Năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Chu đến thăm và 
đặt tên cho Cầu ngói hay Chùa Cầu Hội An là 
Lai Viễn Kiều, với ý nghĩa là "Cây cầu đón khách 
phương xa", với mong muốn đây luôn mãi là một 
“Vùng đất lành” của Thiên hạ. 

2) Hội quán Hải Nam, Hội An, xây 1875, 
thờ 108 thương nhân người Hải Nam thiệt mạng 
do quân nhà Nguyễn nhầm là tàu cướp nên bắn 
chìm; Tra xét xong, vua Tự Đức kỷ luật quan 
quân mắc lỗi và sắc phong 108 anh linh là “Nghĩa 
Liệt Chiêu ứng”, cho xây đền thờ cúng. Vào thời 
đó, ngoài người Nhật, còn nhiều người Hoa theo 
nhà Minh đến đây tỵ nạn chính trị khi nhà Thanh 
lên ngôi, tức là “Giặc” của “Thiên triều”, mới thấy 
chính sách đàng hoàng, minh bạch này góp 
phần không nhỏ để Hội An xưa trở nên Vùng 
đất lành của Gia đình, Dân tộc và Thế giới.  
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 Không ít trường hợp khó biết Lãnh đạo nói gì, khi vừa hô hào “Kinh 
tế là nhiệm vụ trung tâm”, vừa nhắc “Không ham tăng trưởng, chạy theo 
kinh tế”; Cũng như khó có việc cá nhân hay tổ chức nào đáp ứng được yêu 
cầu “Đột phá” để có những thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng lại phải 
thực hiện trên cơ sở Chủ trương đường lối đã có, tức là không được và 
không dám Đổi mới Chính trị, Đổi mới Thể chế và Đổi mới Văn hóa.  

Cũng như xuất phát từ quan niệm, trong một hệ thống, khâu đang yếu 
nhất phải là khâu quan trọng nhất; Thế nhưng, trong ba yếu tố Chính trị, Thể 
chế (nhất là Hành chính – Kinh tế), thì Văn hóa (gồm cả Đạo đức) cũng như 
Chính trị chưa tiến hành Đổi mới, thì không thể có kết quả.   

 

Vì thế, sau năm 2020, khi mọi chuyện đã quá rõ cả về Thực tiễn và Lý 
luận, thì “Nhiệm vụ trung tâm” của Việt Nam bây giờ phải là xây dựng 
đồng bộ Chính trị, Thể chế và Văn hóa, trong đó Văn hóa và Chính trị 
phải đi trước một bước, nhất là Văn hóa Lãnh đạo, Văn hóa Tổ chức và 
Văn hóa Xã hội thay vì quá chú trọng đến Kinh tế và coi xây dựng Kinh tế 
là nhiệm vụ trung tâm.  

Đây cũng là lý do vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đặt “Đàng hoàng 
hơn” lên hàng đầu và dùng cụm từ  “Nhân dân ta” chứ không phải “Cả hệ 
thống Chính trị” khi nói: “Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất 
nước ta Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn”.  

Để hiện thực hóa “Nhiệm vụ trung tâm mới” đòi hỏi phải có một Hệ 
thống triết lý mới thay thế Hệ thống Triết lý cũ nay đã lạc hậu. Hệ thống triết 
lý mới này trước hết được xây dựng trên cơ sở: 

1) Xem bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh là Bình đẳng, Hội nhập, 
Sáng tạo với cốt lõi là Đoàn kết/Hội nhập, cũng như tư tưởng này có xuất 
phát điểm, nền tảng và động lực là Quyền Con người, đã được phản ánh 
trong áng văn lập nước là bản Tuyên ngôn Độc lập được Lãnh tụ Hồ Chí 
Minh soạn và tuyên đọc ngày 2/9/1945.    

2) Nhận thức rõ nội dung của bốn chữ “Cách mạng Thế giới” nằm ở 
vị trí cuối cùng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chỉ dùng để nói 
về Cách mạng Mỹ năm 1776 và Cách mạng Pháp năm 1789, chứ không để 
nói về bất kỳ một cuộc Cách mạng nào khác. Đơn giản là mọi cuộc cách 
mạng khác trên thế giới chỉ có giá trị trong một khoảng không gian, thời gian 
xác định, cũng như chỉ phục vụ cho một bộ phận xã hội nhất định.  
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 Nguy hại nhất khi Chuẩn bị Chiến lược là yếu kém Triết lý. 
  Yếu kém Triết lý đáng sợ nhất là lẫn Mục tiêu với Giải pháp      

 Nếu thiếu việc Chuẩn bị Chiến lược là xây dựng Việt 

Nam Độc lập Đồng Minh năm 1941, sẽ bỏ lỡ Cơ hội chiến lược 
và không có Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Nếu thiếu Chuẩn bị 
chiến lược là xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 
1945, sẽ không biến Thách thức chiến lược thành Cơ hội 
chiến lược để có Điện Biên Phủ năm 1954 và Điện Biên Phủ 
trên không 1972  làm “Chấn động địa cầu” ở thế kỷ 20.  

Bác Hồ nói về thứ tự 4 nguyên nhân ở trong, ngoài 

nước làm Việt Nam thành công: “Được như thế là nhờ thắng lợi 
vĩ đại của Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Nhật, nhờ sự thân 
ái nâng đỡ của tinh thần quốc tế, nhờ sự đoàn kết chặt chẽ của 
toàn dân, nhờ sự dũng cảm hy sinh của các tiên liệt”. 

Trước năm 1975, đất nước thành công trước hết là nhờ 

Giới Lãnh đạo có Triết lý phù hợp. Từ năm 1975 đến nay Giới 
Lãnh đạo ta không có Triết lý mới mà chỉ có các chỉ dẫn Ứng 
phó, ví như “Cởi trói” hay “Phá rào”. Vì thiếu Triết lý mới, cho 
nên Chính thể hiện nay phải cố giữ Triết lý cũ vốn chỉ phù hợp 
với Giai đoạn cũ, cho dù biết rằng Triết lý cũ đã quá lạc hậu.    

Tại tr. 224 cuốn “Phá rào trong Kinh tế vào đêm trước Đổi 

mới”, GS. Đặng Phong kể: “Ban Nông nghiệp TW chống khoán, 
coi đó là chệch hướng, mất lập trường, làm mất CNXH”, “Một 
Học viện lớn ở Hà Nội nói: “Cứ Khoán thế thì đốt hết sách Mác - 
Lênin đi à”. Không rõ, sách Mác - Lênin và CNXH xưa và nay có 
gì khác nhau, song dù thế nào thì cũng là nhận thức ở một giai 
đoạn, chẳng việc gì phải đốt. Thế nhưng, đã sang thế kỷ 21 mà 
vẫn coi những thứ đó là “Kim chỉ nam” thì quả khó hiểu.    

 
 

Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Lãnh tụ vừa là “Con 
của Trời”, vừa là “Con của Dân”.   

Ảnh giữa: Cuốn sách có tên “Phá rào trong Kinh tế vào đêm 
trước Đổi mới” của cố GS. Đặng Phong. 

Ảnh dưới: Tượng tôn vinh con bọ phá ruộng bông của nông 
dân Alabama và làm họ phá sản, phải trồng lạc. Không ngờ vì 
thế lại khá giả. Biết ơn con bọ giúp họ không quá Trung thành 
với cây bông, để có Tự do tìm ra cây lạc, nông dân góp tiền 
dựng tượng con bọ, mà không cần biết nó có “Bè phái”, “Tham 
vọng quyền lực”, “Cơ hội”, “Cá nhân”… hay không?  (Ở ta con bọ 
này là “Đối tượng thù địch” và sẽ bị phun thuốc). Nông dân Mỹ 
biết ơn những gì thực sự mang quyền lợi cho họ. Tiêu chí “Tinh 
hoa/Hiền tài” của họ dễ hiểu, dễ áp dụng, vì mục tiêu là Phát 
triển, không phải là Chủ nghĩa hay Ý chí Lãnh đạo.   
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3) Hiểu rõ Niềm tin “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” đã 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát huy sáng tạo Tuyên ngôn Độc 
lập năm 1776 của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 
của Pháp khi Người xem Quyền Con người là Quyền của Cá nhân và Cộng 
đồng, Quyền của Tổ quốc và Nhân loại đều là một.  

   Nhu cầu thực tiễn và khát vọng về một Việt Nam hùng cường ngày 
càng ngày càng cấp bách, to lớn. Trong bối cảnh này, ngay từ bây giờ, mỗi 
Lãnh đạo đến mỗi người Dân, phải thực sự Học tập; Phải coi trọng Đoàn kết 
tức Hội nhập Dân tộc, Hội nhập Quốc tế; Phải hun đúc Chí khí, để Phục 
hưng Thủ đô Hà Nội; Phục hưng Quốc gia, nhằm đưa Việt Nam thành 
một Quốc gia Văn hóa và Hùng cường vào năm 2045, với 5 đặc trưng:   

1) Một nước Việt Nam Hòa bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ và 
Giầu mạnh, góp phần xứng đáng vào Sự nghiệp Cách mạng thế giới, có  
Quốc hiệu là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  

2) Một Chính thể mới, một Văn hóa mới, được xây dựng trên cơ sở 
một Hệ thống Triết lý phát triển, có cốt lõi là “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, 
Hữu thần” và nền tảng là “Trăm điều phải có Thần linh Pháp quyền”, cũng 
như phải “Đóng góp xứng đáng vào Sự nghiệp Cách mạng thế giới”.  

3) Khối Đại Đoàn kết Dân tộc có trọng tâm là 5 Tầng lớp Tinh hoa 
mới của 5 Tầng lớp Xã hội mới. 

4) Quản trị Quốc gia theo Thể chế Ba vùng Lãnh thổ. 

5) Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ.   

Chỉ có như vậy mới phát huy và phối hợp được sức mạnh, trước hết 
là sức mạnh Văn hóa và Tri thức của mỗi cá nhân, cộng đồng và tổ chức để 
tạo nên sức mạnh Quốc gia. Đây là tiền đề không thể thiếu cho Tổ quốc Việt 
Nam sau năm 2020 trở nên Tươi đẹp hơn, Thịnh vượng hơn, Mạnh mẽ hơn.    

        

  
  
 
 

  
 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       149      

 

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       150      

 

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       151      

 

                                        Phần 2 

ĐỔI MỚI CỐT LÕI LÀ ĐỔI MỚI VĂN HÓA, BẮT ĐẦU 
TỪ “TIN CẬY LẪN NHAU, PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG” 

 
 

 

I) VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC XUỐNG CẤP CHỦ YẾU 
  VÀ TRƯỚC HẾT LÀ DO BỊ “DUY VẬT HÓA”   

Tháng 11/1945, tức là chỉ một tháng trước khi kêu gọi Toàn quốc Kháng 
chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Dân tộc chúng ta đã bước sang một Giai 
đoạn mới, tất nhiên phải có một Chính thể mới và một Văn hóa mới”. Điều này 
cho thấy sự “Là một” giữa xây dựng Văn hóa mới và Chính thể mới.  

Người nói: Nhiệm vụ là “Gây dựng cho đất nước một Văn hóa mới và 
phải làm thế nào cho Văn hóa Việt Nam sẽ chiếm được một địa vị trong nền 
Văn hóa Thế giới. Cái văn hóa này cần phải có tính cách Khoa học, tính 
cách Đại chúng, thì mới thuận theo trào lưu của tư tưởng hiện đại”.  

Tuy nhiên, điều tốt đẹp này đã không được phát huy. Hiện nay ngày 
càng phổ biến việc người thực thi công vụ nhân danh pháp luật, sẵn sàng ra 
tay quá mức với người khác; Cũng quen thuộc việc một cộng đồng dân cư 
đánh “hội đồng” đến chết người bị bắt quả tang hay có dấu hiệu phạm pháp; 
Không thiếu các cán bộ có cấp hàm trong lĩnh vực bảo vệ và thực thi pháp 
luật lại vi phạm đạo đức tối thiểu; Cũng trở nên bình thường việc một người 
phụ nữ tổ chức đánh đập một phụ nữ khác bằng đòn thù, rồi chửi rủa, cắt tóc, 
lột quần áo; Rồi nhiều nam sinh cưỡng ép tập thể một nữ sinh; và những nữ 
sinh được coi là ngoan, học giỏi nay lột đồ, và vô cớ đánh dã man một bạn 
nữ không có khả năng tự vệ từ ngày này sang ngày khác.  

Những tin “nóng” kiểu này xuất hiện hàng ngày về cuộc sống sang 
chảnh của “đại gia và chân dài” trên phương tiện truyền thông vô hình chung 
thành tuyên truyền cho lối sống hưởng thụ vật chất và bạo lực ở mọi lứa tuổi. 
Đã xảy ra điều đáng sợ nhất, đó là thế hệ trẻ bị băng hoại ở mức độ ngày 
càng rộng. Họ học người lớn cách nhân danh những điều tốt đẹp như tình 
yêu, lẽ phải, … hay mượn tên tuổi những người nổi tiếng để thực thi lối sống 
chỉ biết “Tranh đấu” với người khác, để “Duy vật” cho mình tức hưởng thụ 
vật chất và tùy tiện theo cái Ý chí của “Tôi”, không cần lý do xác đáng, và 
không nhận thức đó là biểu hiện sự bất lực và yếu kém của chính mình. 
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Trước tình hình này, ngày 10/4/2019, khi gặp các đại diện Đoàn Chủ 
tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói không thể 
để đạo đức xuống cấp, phải lo xây dựng văn hóa, giữ gìn đạo đức. Ông nhấn 
mạnh, không ham tăng trưởng, không chạy theo kinh tế; Cần có cơ chế 
kiểm soát quyền lực, cần nhốt quyền lực trong lồng cơ chế để kiểm tra 
ngang, kiểm tra dọc, kiểm tra từ trên xuống, kiểm tra từ dưới lên.  

Qua phát biểu của ông và thực tiễn từ năm 1976 đến nay thấy rõ, 
Chính thể luôn vất vả vì vừa phải “Ứng phó” với nhu cầu phát triển không 
ngừng tăng cao của xã hội, vừa phải níu giữ Mô hình XHCN kiểu Xô Viết 
do không thể để sa vào “Khoảng trống Triết lý”. Việc làm có tính “Tình 
thế” khó tránh khi thiếu Hệ thống Triết lý mới và Văn hóa mới. 

 Đổi mới Văn hóa phải Đổi mới đồng bộ cả Văn hóa Chính trị, Văn 
hóa Thể chế và Văn hóa Xã hội. Cụ thể là: 

Thứ nhất, về Văn hóa Chính trị: Phải xem Đổi mới là Tạo lập Quyền 
lực mới, Vị thế mới cho Chính thể và Xã hội; Kiểm soát quyền lực chỉ là 
việc hàng ngày để bộ máy cầm quyền hoạt động, cùng lắm có thể xem là cải 
tiến quyền lực. Phải “Văn hóa hóa quyết sách”, “Khoa học hóa quyết sách”, 
thay “Mệnh lệnh hóa quyết sách” và “Lãnh đạo hóa quyết sách”.  

Thứ hai, về Văn hóa Thể chế: Không nên và không thể “nhất quán” 
một Giải pháp, một con đường XHCN kiểu Xô Viết, bởi chế độ đó đã đi vào 
lịch sử và mô hình không còn phù hợp, mà phải nhất quán với Mục tiêu 
mang Độc lập, Tự do, Hạnh phúc cho Dân tộc, Vị thế mới cho Đất nước. 

Cần xác định mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng, thay vì có 
“Chủ đạo” và “Quan trọng”; Cần xác định Lãnh đạo phải là Tinh hoa chứ 
không phải “Giai cấp”. Nhà nước cần chú trọng tăng thu qua thuế và tăng 
phúc lợi xã hội nhờ tăng năng suất lao động. Cần chấm dứt “Công hữu đất 
đai” để bán tài nguyên thô và “Xuất khẩu lao động giản đơn”.     

Ví dụ như tại Hà Nội, việc thiếu Hệ thống triết lý phát triển mới, lại 
bị Hệ thống triết lý cũ cản trở, ràng buộc, nên mấy chục năm nay Triết lý 
phát triển của Chính quyền Hà Nội và cả nước, về cơ bản không ngoài bốn 
chữ “Chia lô bán nền”; Giải pháp cụ thể về cơ bản của Hà Nội không ngoài 
phương thức “Thay cây xanh, thay vật liệu lát vỉa hè”.  

Thứ ba, về Văn hóa Xã hội: Nhận thức kiểu “Duy vật hóa” dẫn đến 
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      Đô thị muốn “Thông minh”, trước hết phải “An lành”,   
      Lãnh đạo muốn có “Trách nhiệm, Nhân cách và Khí phách”,  

      trước hết phải không “Nhếch nhác về Văn hóa”   

Ít người biết Thủ đô có Hoàng thành Thăng Long, Di sản Văn hóa Thế giới, nơi 52 

đời vua lên ngôi và được thờ cúng; Cũng ít nghĩ, lẽ ra đây phải là “Bàn thờ Quốc gia”, 
nơi trước Tiền nhân, Lãnh đạo, người Dân suy ngẫm phải làm việc tốt đẹp cho mình, cho 
Người, vì Trời đất có nhân quả báo ứng. Nhiều việc bất cập diễn ra ở đây, ví như Lễ hội 
Văn hóa Truyền thống Việt Nam tháng 4/2019 làm Báo Nhân dân điện tử viết: “Tùy tiện 
đến vô trách nhiệm, phản văn hóa ở ngay Hoàng thành Thăng Long, giữa Thủ đô Hà 
Nội ngàn năm văn hiến”. Trước cảnh bộn bề quần lót, bột thông cống, một chuyên gia Di 
sản đã nói: “Vai trò quản lý thế nào? Không thể nhộn nhạo như thế”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Từ năm 2013, một Lãnh đạo quốc gia đã bức xúc: “Người ta ăn của dân không từ 

cái gì nữa”. Chữ “Người ta” ở đây chỉ những ai có quyền, ngắn gọn là Lãnh đạo các cấp. 
Thế nhưng, quá chú trọng chống Tham nhũng mà không chú ý đúng mức Đạo đức 
và Đổi mới Văn hóa lại làm Tham nhũng không giảm mà càng tinh vi hơn.       

Ngày 6/12/2019, một vị Lãnh đạo Thủ đô nói Tổ 

chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản JEBO 
“Không xin phép” khi thử nghiệm môi trường miễn phí cho 
Hà Nội. Vị này nói: “Thành phố không để một cái công ty 
vào đây làm trò đùa cho thiên hạ, gây bức xúc xã hội”.   

Thái độ bề trên hợm hĩnh với bạn bè quốc tế, ngôn 

từ xách mé với doanh nghiệp kiểu “Một cái công ty”, "Chủ 
đầu tư rất cùn", rồi “Quên” cam kết bằng điểm chỉ với Dân 
ở Đồng Tâm, “Quên” cả trách nhiệm và lời hứa, để 4 năm  
vụ 8B Lê Trực vẫn chậm, dù Thủ tướng đã 6 lần nhắc, là 
không thích hợp với ứng xử của Lãnh đạo Thủ đô.  

Việc lấy “Đúng Quy trình”, “Vừa lòng cấp trên”  thay 

cho Hiệu quả, Đạo đức đang làm xấu đi hình ảnh của 
Lãnh đạo Thủ đô, Chính thể và Đất nước. Việc phải làm 
ngay bây giờ không chỉ là tăng GDP hay chống Tham nhũng, mà còn là “Chống nhếch 
nhác về Văn hóa” ở các cấp Lãnh đạo và Xã hội. Đây là tiền đề Đổi mới “Quy trình”, 
nhất là “Quy trình” chọn Lãnh đạo các cấp ở mọi vị trí Quốc gia.  

 
 

Ảnh trên:  Ảnh báo tháng 4/2009 có tiêu đề “Nhếch nhác Hoàng thành Thăng Long”.  
Ảnh dưới: Chuyên gia Nhật Bản đặt thiết bị trên sông Tô Lịch và nhà 8B Lê Trực. 
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thực thi Triết lý “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm” cả ở nơi lẽ ra 
phải coi Con người là đầu tiên và trung tâm như Giáo dục, Y tế; Cả ở nơi 
lẽ ra phải đặt Pháp quyền trên hết và trung tâm như Lập pháp, Hành pháp; 
Cũng như ở cả nơi linh thiêng và tôn nghiêm, ví như Hoàng thành Thăng 
Long, Hà Nội, nơi lẽ ra phải đặt Đức tin là cao nhất và trung tâm. Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước có lẽ cũng đồng quan niệm suy thoái là bởi “Duy vật 
hóa”, khi ông nói “Tất cả chỉ vì đồng tiền”.       

  

Vẫn nên nhắc lại bài thơ “Người đi tìm hình của nước” về Việt Nam 
thời trước, song giờ đây vẫn còn giá trị: “Lũ chúng ta ngủ trong giường 
chiếu hẹp; Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Giờ đây, các câu thơ này lại 
nguyên giá trị, vì nếu “Giường chiếu hẹp” là sự chấp nhận những gì manh 
mún sẵn có và “Giấc mơ con” là Nhận thức bế tắc, không dám Thay đổi, 
thì chỉ một trong hai thứ này cũng đủ “đè nát” Con người và Đất nước.  

Cùng với Đổi mới Chính trị, Đổi mới Thể chế, việc Đổi mới Văn hóa 
giờ đây là cần thiết và cấp bách, đơn giản là vì Cách mạng công nghiệp 4.0 
sẽ trở nên vô ích nếu không có Con người Thời đại – Con người 4.0. Một 
trong các mục tiêu của Đổi mới Văn hóa là việc lập chí đưa “Việt Nam trở 
lại và trở nên vĩ đại” phải trở thành khát vọng của toàn Xã hội.  
                                  

    II) ĐỔI MỚI TRƯỚC HẾT LÀ TẠO DỰNG 
 MỘT VĂN HÓA MỚI - VĂN HÓA THAY ĐỔI ĐỂ CON  

  NGƯỜI VÀ QUỐC GIA “ĐÀNG HOÀNG HƠN” 

Người dân tôn vinh Lãnh tụ Hồ Chí Minh là Thánh, trước hết do 
Người có phẩm cách Đàng hoàng. “Đàng hoàng” có ý nghĩa bao gồm tất cả 
các giá trị đạo đức phổ quát như: Trung thực, Bao dung, Dũng cảm, Nhân 
ái, Sáng tạo, …. “Đàng hoàng” là sự tổ hợp giữa cái Thiện và sự Mạnh 
mẽ. Sự đàng hoàng của Người thể hiện ở lòng Yêu nước, thương Dân, ở sự 
thông tuệ lẽ huyền vi, biết kính và cảm nhận được Đạo trời, tức “Xu thế phát 
triển tất yếu” hay “Bản chất Thời đại”. “Đàng hoàng” là đặc trưng đầu tiên 
và xuyên suốt của Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa Hồ Chí Minh.  Đặc 
trưng này thống nhất trong Con người, Sự nghiệp của Người. 

 Nhà văn nổi tiếng thế giới Dostoevsky, tác giả tác phẩm bất hủ “Tội 
ác và Trừng phạt” cho rằng, một Dân tộc vĩ đại là một dân tộc quyết không 
đóng vai trò thứ yếu, thậm chí không chỉ hàng đầu, mà là “Độc nhất, vô nhị” 
trong nhân loại. Theo triết lý này, trong lịch sử Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã  

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       155      

 

 
 

Chính thể cần “Văn hóa Lãnh đạo mới”; Xã hội cần “Văn hóa  
công dân mới”, để cùng xây dựng “Văn hóa hóa quyết sách” , thay thế 

 cho “Mệnh lệnh hóa quyết sách”, “Lãnh đạo hóa quyết sách” 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đầu tiên là Bác sĩ 

Trần Duy Hưng. Bác Hồ chọn ông trước hết vì ông 
thực sự là con người Văn hóa. Ông ghi lại các cuộc 
gặp gỡ với từng người dân, từng việc chưa được giải 
quyết để mình nhớ và làm. Thạo tiếng Anh, tiếng 
Pháp, tiếng Trung, nên ở các sự kiện ngoại giao, 
người ta thấy vị Chủ tịch Hà Nội đón khách với tâm 
thế như đón những người thân trong nhà. 

Những ngày Hà Nội bị ném bom, ông Chủ 

tịch Hà Nội trực tiếp cùng các y tá, bác sĩ băng bó 
người bị thương. Khi Đại sứ quán Pháp bị bom, ông 
có mặt ngay để chia sẻ với các nhà ngoại giao Pháp 
khi đó vẫn dưới hầm trú ẩn. Ông nói: “Vào lúc Khó 
khăn, người ta cần có Lãnh đạo bên cạnh”.  

Cuối năm 2016, Hà Nội quyết định thay gạch 

vỉa hè bằng đá có tuổi thọ lên đến 70 năm. Song, 
nhiều phố mới lát 2 năm đã tróc hàng loạt. Trước tình 
hình này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội hiện nay, người 
được chọn làm Lãnh đạo nhờ “Quy trình”, và có 
nhiều thành tích khi làm Công an, kết luận nứt vỡ là 
do gạch mỏng, vì thế vị này cho mua đá dầy hơn. Dù 
vậy, kết quả vẫn không như mong muốn. Thấy rõ  
năng lực và phẩm cách của Lãnh đạo, theo cách của 
Chủ tịch Hà Nội Trần Duy Hưng, người Dân nói: “Vào 
lúc Thuận lợi, đã thấy Lãnh đạo bên cạnh”.  
 

Ảnh trên: Chủ tịch Hà Nội, Bác sĩ Trần Duy 
Hưng, tại Lễ đặt tên đường Điện Biên Phủ. Với ông, 
đường Điện Biên Phủ luôn là một trong các biểu 
trưng Văn hóa Độc lập và Hội nhập của Việt Nam.   

 Ảnh giữa: Vỉa hè nhiều tuyến phố Hà Nội như 
Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh,… vừa lát đá tự 
nhiên đắt tiền đã xuống cấp, nứt, vỡ, bề mặt lởm 
chởm (Tin và ảnh từ các báo ngày 10/4/2019).  

Ảnh dưới: Biển “Đường Điện Biên Phủ” cách Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột Cờ 
Hà Nội và Hoàng Thành Thăng Long chỉ một vài trăm mét (Ảnh chụp ngày 11/4/2019).  

Cạnh đó là tấm bảng lớn mầu đỏ của Chính quyền Hà Nội với nội dung: “Tuyến 
phố không được kinh doanh buôn bán trên hè phố; Cấm để xe đạp, xe máy đỗ trên hè 
phố, lòng đường”. Tuy nhiên, ngay trước tấm bảng lớn này lại là các bảng quảng cáo bia 
chạy suốt dọc phố, đêm đến có đèn hoa chiếu sáng rực rỡ; Người dân gọi đây là 
“Đường Bia”. Còn trên hè phố ngay dưới chân bảng thì ô tô, xe máy đỗ sát. 
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đàng hoàng cùng dân tộc Việt Nam trở lại và trở nên vĩ đại vì đã độc nhất, 
vô nhị “Giương cao ngọn cờ đầu trong phong trào Giải phóng Dân tộc”.  

Hay như năm 1924, giữa lúc phong trào Cộng sản lớn mạnh, Nhà 
cách mạng trẻ Nguyễn Ái Quốc đã đàng hoàng tuyên bố chỉ nên học Mác ở 
phương pháp biện chứng, vì Chủ nghĩa Mác chỉ là một luận thuyết Kinh tế 
thuần túy Duy vật, chưa đủ điều kiện để là một Học thuyết Phát triển. Người 
đàng hoàng chỉ bảo cho những ai tôn thờ Mác: “Xem xét lại Chủ nghĩa 
Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng Dân tộc học phương Đông”.  

Đến năm 1945, Liên Xô vừa thắng Phát xít, uy thế lừng lẫy. Bác Hồ 
từng nói, Việt Nam giành được Độc lập, trước hết là nhờ Hồng quân Liên Xô 
thắng phát xít Nhật. Vậy nhưng, Người vẫn đàng hoàng cho Đảng Cộng 
sản Đông Dương giải thể, để đàng hoàng tuyên bố: “Trước Quốc hội, Quốc 
dân và trước Thế giới: “Tôi chỉ có một Đảng - Đảng Việt Nam”.  

Trong Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, Bác Hồ đàng hoàng không một 
lời nhắc đến Liên bang XHCN Xô Viết, tức Liên Xô, cũng như không 
nhắc đến Tuyên ngôn Đảng Cộng sản năm 1848, hay Cách mạng tháng 10 
Nga năm 1917, song trong những dòng đầu tiên, lại đàng hoàng dẫn 
“Quyền Con người” trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776, Tuyên 
ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791.   

Năm 1949, giữa lúc trên thế giới các phong trào có tính Hẹp hòi, Chia 
rẽ, Áp đặt, bùng phát, Hồ Chí Minh đã đàng hoàng viết sách dạy các đồng 
chí kiêm học trò, muốn Đoàn kết để có sức mạnh thì phải biết “Giai cấp đấu 
tranh là một điều ngu ngốc”; Vì thế, Stalin đã nhận xét: “Nguyễn Ái Quốc 
không phải người Cộng sản vì không có lập trường Giai cấp”.   

Nhờ Phẩm cách đàng hoàng, Tầm nhìn Thánh nhân, Người “thấy” 
những gì chỉ phục vụ giai cấp mà không phục vụ Con người, Cộng đồng, 
Nhân loại, cùng lắm chỉ tồn tại một giai đoạn.  Người “thấy” trước điều mà 
cùng thời không thấy, đó là tước đoạt tài sản người khác làm sở hữu công 
là trái đạo lý, trái quy luật, nên nó đó có thể là “ngày hội quần chúng” ở 
ngày mai, nhưng đến “Ngày mai của ngày mai”, chắc chắn khủng hoảng 
khi của cải tiêu phí hết và không ai muốn lao động để lại bị tước đoạt. 

Đây cũng là lý do vì sao trong những ngày đầu Độc lập, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã đàng hoàng ủng hộ sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân, khẳng 
định không công hữu hóa như nhiều nước trong phe XHCN của Liên Xô,  
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 “Mười điều bi ai của dân tộc” là nỗi đau về sự lạc hậu của người Việt 
thời đó, song lại được giải quyết chỉ bằng “Ngoại nhập”, do chưa rõ sức mạnh   

  “Nội sinh” Dân tộc Việt Nam là “Tự do, Sáng tạo” và “Thần đạo mạnh mẽ”    

Cụ Phan Chu Trinh (1872-1926) cho là, không bỏ “Mười điều bi ai của dân tộc”, 

thì người Việt vẫn “Dịch chủ tái nô” tức Đổi chủ song vẫn làm nô lệ. Mười điều đó là: 

1. Trong khi người nước ngoài chí cao, dám 

chết vì nghĩa, vì lợi dân, ích nước; thì người mình 
tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đọa đày. 

2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam 
hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; người mình chỉ 
biết ngồi không ăn bám. 

3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, đi 
khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời loanh 
quanh xó bếp, hú hí với vợ con.  

4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta chỉ quen 
thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi. 

5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ chữ tín trong kinh doanh làm tiền bạc lưu 
thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân, bất tín, cho vay cắt cổ, ăn 
quỵt nợ, để tiền bạc đất đai thành vô dụngj 

 6. Trong khi họ tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma 
chay cho lớn, đến nỗi vỡ nợ, nhiều gia đình bán hết ruộng, hết trâu. 

 7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu 
óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không gan đua chen thực nghiệp. 

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ 
biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc. 

9. Trong khi họ gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở 
bản thân; thì ta mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì 
cũng cầu Trời khấn Phật. 

10. Trong khi họ làm quan cốt ích nước lợi 
dân, đúng là “đầy tớ” dân, được dân tín nhiệm; thì ta 
lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang 
hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng. 

Trong khi Cụ Phan viết “Mười điều bi ai”, 

mong dựa vào nước ngoài để thay đổi, thì Cụ Hồ - 
Nguyễn Ái Quốc trước hết đặt Niềm tin vào Dân tộc Việt. Tháng 6/1919, Cụ Hồ -
Nguyễn Ái Quốc đã gặp các tinh hoa hàng đầu của Tầng lớp Tri thức thời đó như Luật 
sư Phan Văn Trường, Nhà yêu nước Phan Bội Châu để soạn và gửi các nước Đồng 
minh “Những yêu sách của nhân dân An Nam”, như được hưởng nền Luật pháp như 
ở Châu Âu, được tự do báo chí, được hội họp, biểu tình.  Đã 44 năm đất nước hòa 
bình, thống nhất và dân trí nay lại càng khác 100 năm trước, thế nhưng “Mười điều bi 
ai” lại quay về. Vì thế người Việt Nam cần Triết lý  cơ bản - Niềm tin cốt lõi mới.  

 
 

Ảnh trên, từ trái: 1) Cụ Phan Chu Trinh (1872-1926); 2) Ảnh Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
Chí Minh cùng thời Cụ Phan Chu Trinh;  

Ảnh dưới: Nghệ sĩ Hồng Nghi chụp Bác Hồ năm 1947 ở Chiến khu Việt Bắc. 
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cũng như không ít nước theo khuynh hướng XHCN ở châu Âu thời đó đã 
làm. Đây là một trong các lý do để thấy Việt Nam phải sớm từ bỏ các Triết 
lý như “Kinh tế Nhà nước là chủ đạo” và “Công hữu hóa đất đai”.    

Sau ngày về tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954, cho dù Việt Nam là 
một thành viên trong phe XHCN, cho dù Liên Xô và Trung Quốc khi đó đều 
có Đảng Cộng sản cầm quyền, nhưng Đảng của Lãnh tụ Hồ Chí Minh vẫn 
đàng hoàng mang tên Đảng Lao động. Các tổ chức trong hệ thống Đảng, 
Nhà nước của Lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng đàng hoàng không có một tổ 
chức nào mang tên “Cộng sản”.   

Đó là bởi với tầm nhìn xuyên suốt, Người đã “thấy” trước sự xuất 
hiện tất yếu một xã hội mới gắn với một Văn hóa mới – Văn hóa Bình đẳng, 
Hòa hợp và Sáng tạo, trong đó không thể thiếu một yếu tố cấu thành là 
“Đàng hoàng”.  

Chính thể Trung Quốc đã từng minh bạch và công khai khi không 
những tuyên bố hùng hồn, mà còn gây cả chiến tranh biên giới với đồng chí 
cộng sản cũ là Việt Nam để chứng minh với Mỹ và Thế giới là, Trung Quốc 
đã kiên quyết từ bỏ hệ Mô hình XHCN kiểu Xô Viết để bước sang Thời đại 
mới trên Con đường riêng của mình. Đó là “Dĩ Dân vi bản; Dĩ Thực vi 
tiên; Dĩ Hòa vi quý”.   

Chỉ cần hành xử ít nhiều có tính “Đàng hoàng” như vậy là đã mang 
lại Thành công lớn, đã đưa đất nước Trung Quốc vĩ đại thành cường quốc số 
2 trên thế giới. Ngược lại, khi Trung Quốc ứng xử không “Đàng hoàng”, khi 
dựa vào việc chuyển giao công nghệ bất chính, thì cho dù đất nước này vẫn 
còn rất nhiều tiền, cho dù kinh tế vẫn lớn, quân đội vẫn mạnh, thì trong mắt 
nhân loại, hình ảnh Trung Quốc đã hoen ố và nếu không thay đổi đất nước 
này sẽ sa vào khủng hoảng. 

Từ đây thấy rõ, đặc trưng đầu tiên của Văn hóa mới không chỉ là 
“Đàng hoàng” mà phải Thay đổi để không ngừng “Đàng hoàng hơn”, đơn 
giản là bởi Thế giới và Nhân loại đang không ngừng thay đổi để phát triển. 
Có một đòi hỏi cấp bách hàng đầu của xã hội Việt Nam, đó là phải có những 
người Lãnh đạo Đàng hoàng, trong một Chính thể Đàng hoàng. Đồng thời 
với đòi hỏi này, xã hội cũng có một yêu cầu cấp bách, đó là các công dân của 
nó phải đàng hoàng hơn. Vì thế mới nói, “Đàng hoàng hơn” là đặc trưng đầu 
tiên của Đổi mới Văn hóa.    
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Thiếu Niềm tin Quốc gia, sẽ khó có Niềm tin Cộng đồng; 
Không có Niềm tin Cốt lõi, sẽ khó có Niềm tin Lan truyền; 
Thiếu “Hội nhập Dân tộc” làm sao có “Hội nhập Quốc tế” 

      Trung đoàn trưởng Huỳnh Văn Nghệ, người chiến sĩ và cũng là nhà thơ đã từ 

Niềm tin Độc lập để có bài “Nhớ Bắc” nổi tiếng với những câu “Một thủa mang gươm đi 
mở cõi; Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”; Giữa khói lửa và bom đạn ông vẫn viết 
các câu thơ đầy hào khí, như nói về những con người hôm nay đang Kiến tạo Niềm 
tin - Mở đường Đổi mới:  

              Ta đi, gót nhịp vang đường đá, 

              Mắt phóng nhìn xa qua lớp mây 
              Ngực nở thấm nhuần trăm thứ gió 
              Rượu đời cạn chén chẳng hề say 

Hiếm ai lại thích đến một Quốc gia, một 

Cộng đồng hay một Gia đình mà ở đó ai cũng tự 
cho mình là “Ưu việt” hơn người khác và có Triết 
lý sống “Khác ta là Địch”.  

Gần nửa thế kỷ đã qua, đã quá lâu cho 

việc người một nước, anh em một nhà vẫn giữ 
Triết lý cũ của thời Đất nước và Gia đình ly tán. 
Đã đến lúc cùng Kiến tạo Niềm tin mới - Niềm 
tin Cốt lõi và Niềm tin lan truyền cho Cộng đồng 
và Quốc gia ngày càng Đàng hoàng hơn, To đẹp 
hơn, Mạnh mẽ hơn. 
   

Ảnh trên từ trái: Các ông Huỳnh Văn Nghệ, 
Lê Duẩn, Nguyễn Bình và Dương Quốc Chính 
(tức Lê Hiến Mai) thời kháng Pháp. Năm 1946, 
đại tá Pheo-lơ, Tư lệnh quân Pháp ở Ðông Nam 
Bộ biết Huỳnh Văn Nghệ viết bài "Nhớ Bắc" nổi 
tiếng liền hỏi: “Ông là người Bắc?” Ông gật đầu; 
Ðại tá Pheo-lơ sửng sốt: “Vraiment, vous êtes 
Tonkinois?”(Thật ông là người Bắc?) Ông Nghệ 
từ tốn đáp lời: Oui! Je suis Tonkinois... mais 
depuis trois cent ans! (Ðúng, tôi là người Bắc, ..., 
đã từ hơn 300 năm trước !).   

 Ảnh giữa: Thiền sư Thích Nhất Hạnh với người dẫn chương trình nổi tiếng nhất 
của đài truyền hình Hoa Kỳ. Thế giới gọi ông là “Tông đồ của Hòa bình”. Ông phát biểu 
trên Đài truyền hình Hoa Kỳ: “Đau khổ là do bị mắc kẹt bởi các quan điểm, chỉ khi 
thoát khỏi chúng, ta mới có Tự do”. 

Ảnh dưới: Lễ hội Đền thờ "Vĩnh Công Nhạc phủ Thượng đẳng thần" ở Thái Bình. 
Đời vua Hùng thứ 18, Ngài khai khẩn duyên hải, giữ yên 8 cửa biển Lạc Việt, dân yêu 
thương gọi là Vua Cha Bát Hải. Sẽ suy ngẫm khi biết là Ngài vốn gần dòng Thủy Tinh, 
song khu Đền của Ngài lại thờ cả Sơn Tinh. 
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III) ĐỔI MỚI TRƯỚC HẾT LÀ TẠO DỰNG MỘT VĂN HÓA 
MỚI, BIẾT TRÂN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT, BIẾT “ĐÓNG GÓP 

XỨNG ĐÁNG VÀO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG THẾ GIỚI” 

Trong văn bản cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có “Điều mong 
ước cuối cùng” của Người. Trong “Điều mong ước cuối cùng” có dòng cuối 
cùng “Đóng góp xứng đáng vào Sự nghiệp Cách mạng thế giới”. Đây là lời 
căn dặn cuối cùng của Người, một “Cẩm nang thành công” mà Lãnh tụ Hồ 
Chí Minh để lại cho thế hệ sau. Từ khóa của cẩm nang này nằm trong bốn 
chữ cuối cùng ở dòng cuối cùng của Di chúc, đó là “Cách mạng Thế giới”.  

Nếu quan niệm, bản chất của Cách mạng là Thay đổi Hệ thống Triết 
lý, thì trong một Thế giới thay đổi, dĩ nhiên sẽ có nhiều cuộc cách mạng để 
thay đổi Nhận thức. Đó có thể là Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917; Cách 
mạng màu ở Serbia năm 2000; Cách mạng Hoa hồng ở Gruzia năm 2003; 
Cách mạng Cam ở Ukraina năm 2004, Cách mạng Mùa Xuân Ả rập ở các 
quốc gia ở thế giới Ả Rập như Tunisia, Algérie, Ai Cập, Yemen và Jordan, 
Mauritanie, Ả Rập Xê Út, Oman, Sudan, … năm 2010.  

Tất cả các cuộc cách mạng này diễn ra vì những mục tiêu cụ thể, trong 
những không gian cụ thể và những thời gian cụ thể, cho nên, đó không phải 
là một cuộc Cách mạng Thế giới. Chỉ có hai cuộc Cách mạng là Cách 
mạng Thế giới, đó là Cách mạng Mỹ năm 1776 và Cách mạng Pháp năm 
1776. Mục tiêu cao đẹp của hai cuộc Cách mạng này là “Quyền Con người”, 
được thể hiện rõ nét trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776, 
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791. 

 Trong thế kỷ 20, tư tưởng Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt chiếm vị trí thượng 
phong, tất cả những gì khác biệt với tư tưởng này đều bị coi là kẻ thù và phải 
tiêu diệt. Trong bối cảnh này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương Độc lập, 
Tự do, Đoàn kết/Hội nhập. Tổng thống Kennedy nói với công chúng Hoa 
Kỳ: “Dù chúng ta nghĩ về “các thế lực thù địch” xấu xa thế nào, họ vẫn rất 
giống chúng ta, và hơn hết chúng ta đều là con người”; Mục sư Luther 
King thì kêu gọi người Mỹ: “Hành xử đúng với chiến tranh Việt Nam”, “Yêu 
thương và Phục vụ Nhân loại”.  

Ba vị truyền bá Văn hóa “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, Hữu thần”, 
nên những người “Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt” ở Mỹ giết Tổng thống Kennedy 
và Mục sư Luther King; Những người có tư tưởng như vậy ở Việt Nam thì   
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                    Có “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, trước hết là bởi 
            Việt Nam đã xây dựng được Văn hóa “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo ” 
                     và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh để tạo lậpTriết lý mới 

 Cuối thế kỷ 19, Ăng-ghen đã viết về quan điểm mới của Mác: “Chẳng có mục 

tiêu lớn Chủ nghĩa cộng sản gì cả, đó chỉ là mệnh đề được người khai sáng ra Chủ 
nghĩa Mác đề xuất lúc trẻ nhưng vứt bỏ lúc cuối đời”. Ngày 11/4/2019 Hiến pháp mới 
Triều Tiên công nhận Chủ nghĩa Kim Nhật Thành thay cho các hệ tư tưởng cũ. Càng 
thấy rõ, tầm nhìn của Bác Hồ khi đặt tên Nước, tên Đảng. 

Năm 1951, đêm trước Đại hội Đảng II, Bác Hồ 

cầm đèn bão đến từng lán đại biểu giải thích vì sao 
không lấy tên Đảng Cộng sản, về việc kháng chiến 
phải thành công và lấy tên Đảng là Ðảng Lao động 
Việt Nam; Tiếp theo, Đảng Lao động Việt Nam hạ quyết 
tâm: "Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ". Đây là 
tiền đề thành công cho trận Điện Biên Phủ 1954.   

Năm 2007, cuốn “Học thuyết Hồ Chí Minh - 

Hành trang để định vị và đi tới tương lai” của Viện 
Nghiên cứu - Think Tank SENA, viết: “Cộng sản chỉ là 
một giai đoạn, còn Lao động thì gắn mãi với xã hội. Vì 
còn Lao động còn phát triển, nên nguyện vọng nhiều 
người muốn trở lại tên là Đảng Lao động là khoa 
học, chính đáng và cần thiết. Đây là điều kiện hàng 
đầu để thu hút mọi lực lượng lao động tiên tiến”. 

Về việc này, ngày 27/11/2007 Hội đồng Lý luận 

TW có văn bản gửi Thường trực Ban Bí thư số 194-
CV/HĐLLTW: “Hội đồng Lý luận TW đang chuẩn bị triển 
khai nghiên cứu “Lý thuyết phát triển Việt Nam đầu thế 
kỷ 21” trong đó phần cốt yếu là Học thuyết, Chủ 
thuyết phát triển Hồ Chí Minh. Do vậy, dự kiến mời 
những người đề xuất ý tưởng này (Viện Nghiên cứu – 
Think Tank SENA) tham gia đề tài chung sẽ được tổ 
chức”.  Lần đầu tiên thuật ngữ “Học thuyết, Chủ thuyết Hồ Chí Minh” có ở  văn bản 
chính thức một tổ chức Đảng về Lý luận. Đồng thời cũng mở ra một cách thức phối hợp 
“cùng Nghĩ, cùng Làm” giữa các Think Tank nhằm sáng tạo Triết lý mới. 

    

Ảnh trên: Đại hội II của Đảng năm 1951, ở đó Bác Hồ đọc Báo cáo Chính trị nêu 
rõ: “Phải có một Ðảng công khai, tổ chức hợp với tình hình thế giới và trong nước. 
Đảng Lao động Việt Nam đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến đến thắng lợi hoàn 
toàn, tranh lại thống nhất và độc lập hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực hiện Dân chủ 
mới, xây dựng điều kiện để tiến lên Chủ nghĩa xã hội”. Cần suy ngẫm về Triết lý của 
Bác là “Xây dựng điều kiện để tiến lên Chủ nghĩa Xã hội”. 

Ảnh giữa: Bộ đội trong chiến hào ở Điện Biên Phủ đọc thư từ hậu phương.  
Ảnh dưới: Tranh sơn mài “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của Nguyễn Sáng. 
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 gây khó dễ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố tình làm sai lệch và hạ thấp Tư 
tưởng của Người.  Đó là lý do vì sao khi trong Di chúc của Lãnh tụ Hồ Chí 
Minh có không ít đoạn được thể hiện dưới hình thức “Sấm truyền”.  

Nguyên nhân chủ yếu làm Việt Nam đến nay vẫn yếu kém và tụt hậu 
cho dù sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để trở nên cường quốc chính ở chỗ 
do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên chưa thực sự hiểu và 
phát huy chân giá trị của “Lời nói” và “Việc làm” mang đậm tính Văn 
hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này dẫn đến việc Chính thể và Xã hội 
Việt Nam đã quá quan tâm tổ chức và cá nhân, mà ít quan tâm đúng mức đến 
Đoàn kết - Hội nhập và Thế giới.  

Ngay từ những năm 1923, Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc đã đóng 
góp tích cực vào Hệ thống Lý luận của Nhân loại qua nhận định cần phải 
bổ sung vào cơ sở Chủ nghĩa Mác bằng Văn hóa phương Đông. Việc không 
nhận thức được các Triết lý của Người đã dẫn đến  sao chép và lệ thuộc vào 
mô hình kiểu Xô Viết, cho nên vào tháng 4/1931, Xứ ủy Trung Kỳ ra Chỉ thị 
thanh Đảng: “Đuổi sạch sành sanh ra ngoài hết thảy những bọn Trí, Phú, 
Địa, Hào. Nếu đồng chí nào muốn làm cách mạng, có tự nguyện đứng về 
phía giai cấp vô sản mà phấn đấu cũng không cho đứng trong Đảng”.  

Mặc dù Đảng Cộng sản Đông Dương đã được giải tán, và trong Thời 
đại Hồ Chí Minh, không tổ chức nào có tên là “Cộng sản”, song những Triết 
lý của Mô hình XHCN kiểu Xô Viết coi thường Tinh hoa trong Tầng lớp 
Tri thức (Trí), coi thường Tinh hoa trong Tầng lớp Kinh tế (Phú) vẫn tác 
động tiêu cực, và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải giáo dục học trò - cán bộ 
của mình bằng cách nói thẳng “Làm trái với Liên Xô cũng là Mác-xít”. 

Những Mô hình của thế kỷ 20 kiểu Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt được xây 
dựng trên các nền tảng Chủ nghĩa Duy vật, Vô thần và Duy khoa học đã ở 
phía sau. Bây giờ là thế kỷ 21, thế kỷ của Bình đẳng, Hòa hợp và Sáng tạo, 
với nét đặc trưng là Kết nối, Kết nối Con người với Con người, Con người 
với Thiên nhiên và Con người với Đức tin, với Vũ trụ. 

Nếu ở thế kỷ 20, lời Đức Phật dạy “Ta được cấu tạo nên bởi những yếu tố 
không phải là Ta”, đang còn trong quá trình Nhận thức, thì giờ đây trong thế kỷ 
21, đó chính là sự khai minh để tất cả đều hiểu rằng, “Đóng góp xứng đáng vào 
Sự nghiệp Cách mạng thế giới”, vừa là sự “Cho đi”, song lại vừa là sự 
“Nhận lại” lớn nhất, thúc đẩy Dân tộc và Đất nước phát triển. 
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Đổi mới Văn hóa là xuất phát từ Văn hóa truyền thống, 
xem “Phương Đông hay phương Tây có cái gì hay, cái gì tốt 

thì phải học lấy để tạo ra nền Văn hóa Việt Nam” 

Cảm nhận được ý nghĩa lớn lao trong việc tạo lập nên một Văn hóa mới, 

trong đó trước hết phải bắt đầu từ sự Trân trọng và Yêu thương Con người, trong 
bài thơ “Tiếng hát con tàu” nhà thơ Chế Lan Viên đã viết nên những câu thơ tràn đầy 
tình yêu và triết lý: 

Nhớ bản sương giăng  

Nhớ đèo mây phủ 
  Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương? 
             Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 
           Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn! 

Giờ đây, Đổi mới Văn hóa không 

còn là một cảm nhận về tương lai hay là 
một định hướng phát triển nữa mà đã trở 
nên một đòi hỏi bức xúc và cấp bách của 
xã hội. Đổi mới bây giờ không còn là một 
phong trào do một cá nhân hay một tổ 
chức nào kêu gọi, mà là một nhu cầu, một 
đặc trưng cho một xã hội phát triển. Ngày 
nay, “Đổi mới” là đặc trưng cho lao 
động mới của Thế kỷ 21.  

Từ đây nhận thấy, một đặc trưng 

tiêu biểu cho thế kỷ 21 là “Mở đường”, tức 
là “Nghĩ”, “Nói” và “Làm” để tạo ra  
những sản phẩm “Mới mẻ, Tốt tươi”, 
thúc đẩy Con người và Xã hội tiến bộ.   

Với Triết lý này, Nhà nghiên cứu 

Trần Thanh Tùng, người có tư duy Mở 
đường, đã viết bài thơ “Mở đường”, tặng 
những người đang nối tiếp con đường của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó ông viết:  

         Đêm ngày “Đổi mới” say “Lao động” 

    Sừng sững “Chữ Nhân” ấy “Tất Thành”. 
 

Ảnh từ trên: 1) Mùa Hoa cải ở Hà Giang, vùng Tây Bắc Việt Nam; 2) Phong cảnh 
quen thuộc ở một làng quê Bắc Bộ; 3) Chợ nổi, một hình ảnh ở miền Tây Nam Bộ.  
Những hình ảnh như thế có trên mọi miền đất nước gợi nhớ đến Văn hóa truyền thống, 
là một trong trụ cột  và định hướng để xây dựng một Chính trị mới, một Thể chế mới, và 
một Văn hóa mới cho Việt Nam.  
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Những sự khai minh như vậy sẽ giúp Việt Nam thay đổi để từ một 
Quốc gia “Đóng” do tầm nhìn “hướng vào trong”, tức là Quốc gia hướng vào 
tổ chức, tổ chức hướng vào cá nhân (tổ chức lệ thuộc vào Chủ nghĩa, tức  
một Hệ thống triết lý mang tên cá nhân có từ thế kỷ 20 và nay đã lạc hậu), 
nay trở thành một Quốc gia mở, với các Hệ thống Triết lý Mở, để từ đây bắt 
đầu cho sự nghiệp “Đóng góp xứng đáng vào Sự nghiệp Cách mạng thế 
giới”, tiền đề tiên quyết cho Đất nước và Dân tộc phát triển.  

 

IV) ĐỔI MỚI VĂN HÓA LÀ TẠO DỰNG 
MỘT VĂN HÓA MỚI CÓ ĐỨC TIN, TỨC LÀ “TRĂM ĐIỀU 

PHẢI CÓ THẦN LINH PHÁP QUYỀN” 

Triết lý cốt lõi “Trăm điều phải có Thần linh Pháp quyền” bao trùm 
từ Chính trị, Thể chế và đặc biệt đến Văn hóa. 

Người Việt Nam kính yêu Trời, Đất và tin là mọi việc đều do Cha 
Trời, Mẹ Đất sinh ra. Người Việt yêu quý thiên nhiên, khái quát và tái hiện 
thiên nhiên thành các vị thần như Tứ Pháp là: Thần Sấm - Pháp Lôi, Thần 
Chớp - Pháp Điện, Thần Mưa - Pháp Vũ, Thần Mây Gió - Pháp Vân,… 
Người Việt tin tưởng rằng các thần linh trong tự nhiên sẽ cầu phúc cho con 
cái và mùa màng, vì thế, luôn tỏ ra tôn kính đối với các vị Thần.   

Thần đạo từ đó mà sinh ra, và được truyền qua các thế hệ trong gia 
đình. Ở Việt Nam, mỗi làng, mỗi gia tộc có các vị thần riêng, thường gắn với 
đặc trưng tự nhiên từng vùng. Tận sâu thẳm, người Việt trân trọng sự Hội 
nhập. Sống với thiên nhiên, họ coi rằng Thần linh luôn tồn tại, khi ấy chẳng 
có gì tách biệt giữa Thần đạo với Văn hóa Hội nhập. Người Việt công 
nhận sự tồn tại thần linh của những sự Khác biệt, khi chứng kiến các cây 
cổ thụ, những khu rừng rậm rạp, những ngọn núi, thác nước hùng vĩ,…  

 Trên thế giới nhiều Quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ đều có Thần đạo, 
song Thần đạo Việt Nam ngay từ đầu đã có các yếu tố tốt đẹp của Thế kỷ 
21 như tinh thần Hội nhập; Tình Yêu thương; sự Yêu kính và kết nối thiên 
nhiên; Tinh thần Tự do. Vì thế, Nho giáo, Phật giáo và cả Văn hóa Tây 
phương cũng không lấn át được mà còn làm Thần đạo Việt Nam phát triển 
thêm mạnh mẽ. Việc hình thành và phát triển của các tôn giáo bản địa như 
Cao đài, Hòa hảo minh chứng nhận định này. Thần đạo Việt Nam không chỉ  
kết nối Con người với Con người, Con người với Thiên nhiên, mà còn kết 
nối Tôn giáo với Tôn giáo.   
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                           Nhu cầu về Đạo đức và Tín ngưỡng, nhất là với Thần  
 đạo Việt Nam đang ngày càng lớn và  trở thành động lực 

  mạnh mẽ thúc đẩy Con người và Đất nước phát triển  

Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư đến 

Đại La và cho xây Kinh thành Thăng Long. Thành Thăng 
Long được xây thành hai lớp, lớp thứ nhất là La thành, 
lớp thứ hai là Hoàng thành làm nơi ở của vua và hoàng 
tộc, giữa hai lớp thành này là nơi sinh sống của cư dân.  

Tuy đã bị phá hủy hầu hết nhưng vẫn có thể xác 

định Hoàng thành Thăng Long có chiều dài Nam-Bắc hơn 
1000m, chiều rộng Đông-Tây hơn 900m, diện tích từ 90 
đến 100ha; So với Tử cấm Thành Bắc Kinh xây sau đó 
400 năm rộng 72ha và Cố cung triều Nguyễn ở Huế xây 
sau đó 800 năm chỉ rộng có 9,42ha, có thể thấy Hoàng 
thành Thăng Long thời đó quy mô lớn thế nào. 

 Căn cứ bề dày lịch sử văn hóa hơn 10 thế kỷ và 

tính liên tục một Trung tâm quyền lực, cũng như các 
tầng di tích, di vật đa dạng, phong phú, ngày 1/8/2010 Ủy 
ban Di sản thế giới công nhận khu Trung tâm Hoàng 
thành Thăng Long – Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới. 

Hoàng thành nay tiếp tục là Trung tâm quyền lực 

cả nước, phát huy nguyên khí của vùng đất linh thiêng 
đưa Việt Nam hùng mạnh và vững bền. Đó là lý do vì 
sao việc tôn tạo và phát triển khu Trung tâm Hoàng thành 
Thăng Long, được xem là pha khởi đầu Dự án Công viên 
Văn hóa Độc lập và Hội nhập Việt Nam với cốt lõi là biến 
khu Trung tâm thành không gian Mở ra Hồ Tây theo 
hướng trục đường Nguyễn Tri Phương và  Hoàng Diệu.     

 
, 

Ảnh trên: Vị trí Hoàng thành Thăng Long xưa.  
 Ảnh giữa, từ trái: 1) Đại đoàn 308 Quân tiên phong  

chào cờ trong Hoàng thành chiều 10/10/1954, sau khi tiếp 
quản Thủ đô; 2) Các CCB Đại đội 45 Anh hùng thăm 
phòng họp Bộ Chính trị và Quân ủy TW trong Hoàng 
thành; 3) Cửa Bắc sau khi Pháp chiếm. Hào nước bị lấp 
thay vào là con đường nhỏ, giờ là phố Phan Đình Phùng. 
Khi đó, Cửa Bắc trông thẳng ra Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch.  

Ảnh dưới: Sơ đồ Hoàng thành Thăng Long hiện nay. 
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Việt Nam vừa là một đất nước hòa ái, vừa là một đất nước của các chiến 
binh quả cảm và những người thợ tài hoa. Người Việt chân thành, cởi mở, song 
cũng hy sinh vì nghĩa. Những tấm gương về điều này có từ ngàn đời và được 
phản ánh trong Thần đạo Việt Nam. Ở mỗi làng Việt Nam đều thờ một vị 
Thần gọi là Thành hoàng làng. Đây có thể là một tổ nghề, một vị anh hùng, liệt 
sĩ có công với làng, nước. Những vị Thần có công đức như ông Hoàng Mười, 
Bà Chúa Kho,… được dân địa phương và cả vùng rộng lớn tôn vinh. 

Cũng như các Tôn giáo ngoại nhập ví như Phật Giáo và Thiên chúa giáo, 
Thần đạo Việt Nam cũng thông qua các giáo lý, các hình ảnh của mỗi vị thần để 
xây dựng các nét tốt đẹp về đạo đức và văn hóa cho mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, 
Thần đạo Việt Nam còn có nét đặc hữu mà các Tôn giáo khác không có là ca 
ngợi và giáo dục tình yêu và hy sinh cho Cộng đồng, Dân tộc và Tổ quốc. 

Văn hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm đẫm Triết lý của Thần đạo 
Việt Nam, vì thế đã đi sâu vào tâm trí mỗi người dân. Đây là yếu tố không thể 
thiếu trong việc xây dựng Khối Đại đoàn kết Dân tộc, nhằm huy động sức mạnh 
toàn dân để giành Độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này không chỉ 
thể hiện ở các chủ trương Chính sách lớn, mà còn ở các hoạt động, ví như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh còn đích thân phong tặng Thành hoàng làng đình Pò Háng 
bức trướng “Ủng hộ kháng chiến”.  

Để không chỉ giới Tinh hoa, mà là toàn Dân tộc có sức mạnh Hội 
nhập, cần coi trọng và thúc đẩy Thần đạo Việt Nam. Điều này bắt đầu 
được thực hiện với khái niệm “Thần linh Pháp quyền” của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Khái niệm này xuất hiện ở Việt Nam năm 1946. Trước đó, Bác 
Hồ đã làm sáng tỏ khi Người mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ của dân 
tộc Việt Nam, bằng câu: “Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hóa 
cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, 
có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.  

Theo bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945, do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
soạn thảo, các quyền của Con người là do tạo hóa ban cho, và là bất khả 
xâm phạm. Đây chính là “Thần linh Pháp quyền” và phải là pháp luật cao 
nhất. Các đạo luật do nhà nước ban hành chỉ là thứ phát. Chúng sẽ bị coi là 
vô hiệu nếu trái với “Pháp luật của tạo hóa”.    

 

  Trong Thế kỷ 20, thế kỷ “Độc lập và Ổn định”, Niềm tin cốt lõi để  
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           Cố giữ quan niệm “Bản chất Thời đại không Thay đổi”  
   làm cho Triết lý và Thể chế của Việt Nam cản trở Tự do Lao động, 

                    Tự do Kinh doanh, làm lãng phí nỗ lực và tài sản xã hội 

Ngày 19/10/2011, tại Hội đồng Lý luận TW, 

Tân Tổng Bí thư khóa XI đã nói: “Không Đột phá 
Lý luận thì không tạo tiền đề cho Phát triển”. Sáu 
năm sau, ngày 23/12/2017, cũng tại đây, khi là Tổng 
Bí thư khóa XII, ông nói về: “Lạc hậu của Lý luận”,  
“Tình hình khó lường”; rồi ông kể về “Trí tuệ nhân 
tạo”; “Đô thị Thông minh”; “Tầm nhìn 2045 - 100 
năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (có “lỗi đánh 
máy” vì 2045 là 100 năm nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa). Điều ông nói được nhiều tán đồng; 
Song, cần làm rõ hơn thì mới có thể thực hiện được 
ý kiến của ông, ví như:  Lý luận lạc hậu ở đâu? 
Cần làm gì để Lý luận khỏi lạc hậu? …  

Chống Tham nhũng Vật chất có kết quả bước 

đầu như định hình việc chống Tham nhũng. Một số 
“Rường”, “Cột” bị cho vào “Lò”; Song vì sao từ 
“Rường, Cột”, lại biến thành “Củi”? Làm thế nào 
để không còn tình trạng lãng phí này nữa? Vậy 
mới nói, để việc chống Tham nhũng không bị lợi 
dụng để biến thành tranh giành giữa các nhóm lợi 
ích, rất cần Lãnh đạo mới với Tư duy Lãnh đạo 
mới, Văn hóa Lãnh đạo mới để tạo lập Chính thể 
Dân chủ Cộng hòa & Kinh tế thị trường thực sự , 
thay Chính thể Mệnh lệnh  & Kinh tế nửa Thị trường 
như hiện tại, đang làm cho các cá nhân, tổ chức bị 
chia cắt, không tạo nên Sức mạnh Quốc gia.  

 
Ảnh trên: Lãnh tụ Hồ Chí Minh 

xuống ruộng với nông dân  
Ảnh giữa:  Lãnh tụ Hồ Chí Minh  

ra trận với chiến sĩ. Người đã Kiến tạo 
Mô hình “Chính thể Dân chủ Cộng 
hòa & Kinh tế Thị trường thực sự” 
và luôn với Dân là Một. Vì thế, Việt 
Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại.    

Ảnh dưới: 1) Biểu đồ của WB và 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới tháng 
1/2018, theo đó với nhiều Chỉ tiêu 
kinh tế quan trọng, Việt Nam còn 
đứng sau cả Lào và Campuchia.    
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gắn kết toàn Dân tộc là Chân lý “Không có gì Quý hơn Độc lập Tự do”.  

Trong Thế kỷ 21, thế kỷ của “ Hội nhập và Phát triển”,  Niềm tin cốt 
lõi để gắn kết các Tầng lớp xã hội ở trong và ngoài nước là Chân lý “Trăm 
điều phải có Thần linh Pháp quyền”.  

    
V)  ĐỔI MỚI VĂN HÓA TRƯỚC HẾT LÀ SỰ  

“TIN CẬY LẪN NHAU, PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG” GIỮA 
 5 GIỚI TINH HOA VÀ 5 TẦNG LỚP XÃ HỘI  

Việt Nam đã hình thành 5 Giới tinh hoa bao gồm: 1) Giới tinh hoa 
của Tầng lớp Chính thể; 2) Giới tinh hoa của Tầng lớp Tri thức; 3) Giới tinh 
hoa của Tầng lớp Kinh tế; 4) Giới tinh hoa của Tầng lớp Cộng đồng; 5) Giới 
tinh hoa của Tầng lớp Tôn giáo. Đây chính điều kiện cần để có Nguyên khí 
mới của Quốc gia.  

Hiện nay các Giới tinh hoa của các Tầng lớp Xã hội vẫn còn chưa 
thật sự Liên kết và Thống nhất để tạo dựng một nguồn sức mạnh mới. Điều 
này chỉ có thể thực hiện được khi hiểu và làm theo tư tưởng và Triết lý đã 
được Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ từ nhiều năm trước. Đó là: 
“Không gì quý hơn Độc lập, Tự do” đặc trưng của thế kỷ 20 và “Tin cậy lẫn 
nhau; Phối hợp Hành động”, đặc trưng của thế kỷ 21. 

Sự “Liên kết” và “Thống nhất” này không những không làm mất 
Quyền lực và Quyền lợi của bất kỳ một Giới tinh hoa nào; mà ngược lại, nó 
còn làm sâu sắc thêm sức mạnh đặc hữu của mỗi Giới tinh hoa, để họ 
không những hoàn thành được trách nhiệm đối với Tầng lớp Xã hội của 
mình, mà còn được đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đưa đất nước nhanh 
chóng trở thành một Quốc gia hùng cường vào năm 2045.  
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  Phần 3: 
 

XÃ HỘI CẦN ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ BẮT ĐẦU TỪ 
“TRĂM ĐIỀU PHẢI CÓ THẦN LINH PHÁP QUYỀN” 

 

 
 
 

I) MỘT HỆ THỐNG TRIẾT LÝ MỚI ĐỂ VIỆT NAM  
   ĐỔI MỚI THỰC SỰ CẦN BẮT ĐẦU BẰNG NIỀM TIN                                  

Nếu các bản kinh chính của Đạo Phật như Hoa nghiêm, Đại thừa 
được các đại đệ tử Đức Phật viết sau Ngài hóa chừng 100 năm, thì Kinh 
Phúc Âm, nền tảng của Thiên chúa giáo cũng được các đại đệ tử của Chúa 
Jêxu viết chừng 70 năm sau Người mất, càng thấy đã đến lúc phải có một 
cách nhìn xác tín về Thánh Hồ Chí Minh. Bởi các nhân vật vĩ đại như Đức 
Phật, như Jêxu, như Bác Hồ cả đời đều lo “Nói” những điều sâu xa một 
cách đơn giản để mọi người được hiểu, lo “Làm” những gì cho lý tưởng 
cao đẹp biến thành sự thực; Từ đó trở thành Đức tin kết nối mọi người. 

Đây là nội dung những dòng đầu tiên bản Tham luận được Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA đọc tại Hội thảo “Những vấn đề cốt 
yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ thuyết phát triển” do Hội đồng Lý 
luận TW tổ chức ngày 20/3/2009 tại Hà Nội. Tham luận cho rằng, đã đến lúc 
cần làm rõ Hệ thống Triết lý Hồ Chí Minh, để từ đó tạo nguồn động lực 
mới đưa Việt Nam Hội nhập và Phát triển. Điều này là hết sức cần thiết, nhất 
là trong bối cảnh hiện nay, hình ảnh của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau, vẫn bị bao phủ bởi quá nhiều thiên kiến. 

Mười năm sau Hội thảo trên, ngày 8/3/2019, trang web “Think Tank 
Việt Nam” ra đời; Mở đầu là 21 Triết lý phát triển của Việt Nam thế kỷ 21. 
Trong đó Triết lý thứ 5 có nội dung:  

“Hồ Chí Minh là một vị Thánh. Để Việt Nam sớm trở thành cường 
quốc, có ba lời dặn của Người cần sớm được hiểu đúng và làm theo: Thứ 
nhất: Đất nước và Con người phải “Đàng hoàng hơn”; Thứ hai: Phải “Góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới”; Thứ ba: Phải có Định 
hướng, Nền tảng và Động lực là “Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền”.  

Nghịch lý là càng tuyên truyền, càng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, 
thì Việt Nam càng xa rời tư tưởng của Người. Nguyên nhân là do vẫn cố giữ 
thiên kiến, cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là việc “Áp dụng sáng tạo” một 
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tư tưởng ngoại nhập có từ Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Vô thần. Vì thế, 
ba lời dặn trên của Lãnh tụ Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa được nhận thức 
đúng mức, ví như rất ít người Việt Nam được biết về lời dặn quan trọng của 
Người: “Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền”, cho dù đây là Định 
hướng, Nền tảng và Động lực của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đây là một trong các nguyên nhân hàng đầu làm Việt Nam dù có 44 
năm thống nhất với đầy đủ các điều kiện để thành cường quốc, thế nhưng 
đến nay kinh tế thì đang lún sâu vào bẫy “Thu nhập trung bình”; Văn hóa, 
đạo đức, giáo dục thì ngày càng xuống cấp; Môi trường thiên nhiên thì ô 
nhiễm ngày thêm trầm trọng. Nguy hiểm hơn là cả xã hội, nhất là lớp trẻ 
thiếu vắng một Niềm tin đích thực, nên bị lệ thuộc vào lối sống “Duy vật”, 
tức quá coi trọng Vật chất và Bạo lực. 

 Tình hình “Sức ta đã mạnh; Người ta đã đông” dẫn đến nhu cầu 
ngày càng mạnh mẽ và cấp bách đòi hỏi Việt Nam phải sớm có một Hệ 
thống Triết lý mới và Niềm tin mới để thực sự Đổi mới Chính trị, Đổi mới 
Thể chế, Đổi mới Văn hóa. Đây là tiền đề không thể thiếu để đưa đất nước 
sớm thoát tình trạng tụt hậu và ngày càng tụt hậu.   

 

II) NẾU ĐỔI MỚI LÀ TẠO RA SẢN PHẨM MỚI, QUYỀN 
LỰC MỚI, VỊ THẾ MỚI, THÌ TỪ 1986 ĐẾN NAY, VIỆT NAM 
CHƯA ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ, ĐỔI MỚI KINH TẾ THỰC SỰ 

Nhiều báo trong tháng 4/2019 đã đồng loạt trích đăng nhận định của 
Báo cáo Chính trị Đại hội XII năm 2016: “Đổi mới Chính trị chưa đồng bộ 
với Đổi mới Kinh tế; Năng lực và hiệu quả hoạt động của Hệ thống Chính trị 
chưa ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là một trong muôn vàn biểu hiện trong thực 
tiễn cho thấy, nhu cầu xã hội đòi hỏi phải có Đổi mới Chính trị, Đổi mới 
Thể chế trong đó có Cải cách Hành chính - Kinh tế đang ngày càng trở nên 
mạnh mẽ và cấp bách. 

Ngày 16/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ khái 
niệm “Đổi mới Chính trị” và “Đổi mới Kinh tế”. Nếu không rõ các khái 
niệm này thì không thể có Đổi mới Chính trị và Kinh tế thực sự.  Những 
nội dung trên cho thấy, do thiếu vắng một Hệ thống Triết lý Phát triển, cho 
nên đến nay Việt Nam mới đang dò dẫm tiến hành các hoạt động mang tính 
ứng phó nhằm “Ứng phó”, chứ hoàn toàn chưa có Đổi mới Chính trị và 
Đổi mới Kinh tế thực sự, kể cả trong tâm tưởng. 
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 Xa lạ với các Học thuyết được xây dựng từ Chủ nghĩa Duy vật,  
Duy khoa học và Vô thần; Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất Con người 

 với Con người, Con người với Thiên nhiên, Con người với Vũ trụ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem “Tinh thần”, “Vật chất” là một, vì thế ngày 19/12/1946, 

Người đã về Chùa Trầm và từ vùng núi non linh thiêng này Người đã đọc Lời kêu gọi 
Toàn quốc kháng chiến “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ”. Ngày 21/1/1947, Bác lại về chùa Trầm đọc thơ chúc Tết. 
Đêm Giao thừa ấy, Thiên, Địa, Nhân đã hợp làm một trong khi Người viết 8 chữ: “Kháng 
chiến tất thắng; Kiến quốc tất thành” để sư cụ chùa Trầm dâng lên bàn thờ Phật.   

Không nhận thức rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là 

“Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, Hữu thần” và “Trăm 
điều phải có Thần linh pháp quyền”, sẽ dễ lệ thuộc bởi 
các quan điểm Phân biệt và Cực đoan như Duy vật, 
Duy Khoa học, Vô thần thịnh hành ở thế kỷ 20 . 

 Đây là nguyên nhân chủ yếu làm Thần đạo 

Việt Nam chưa được trân trọng đúng mức, trong 
khi đây là hệ thống tín ngưỡng để ở nhà thì biết thờ 
và tuân theo các di huấn tốt đẹp của ông, bà, tiền 
nhân, dòng tộc, ra ngoài xã hội thì biết tôn thờ các 
danh nhân, anh hùng đã có công lập nước, giữ nước.  

Việc nghiên cứu, học tập Chủ tịch Hồ Chí 

Minh theo hướng vận dụng sáng tạo Học thuyết Mác - 
Lênin đã hạ thấp tầm vóc Người và làm đất nước 
chưa có Học thuyết phát triển. Đây là nguyên nhân 
chủ yếu làm kinh tế - xã hội của Việt Nam trở nên 
thiếu phương hướng lâu dài và thực chất chỉ còn là 
các phản ứng tức thời trước các đòi hỏi từ bên ngoài. 

 

 

Ảnh từ trên: 1) Ngày 28/3/1947, trước khi lên 
Chiến khu, Bác Hồ lên thăm Đền Hùng. Tại đây, Bác 
viếng mộ Vua Hùng, thắp hương ở Hậu cung đền 
Thượng. Trước khi ra về Bác đứng giữa sân Đền nét 
mặt ưu tư, xúc động. Sau đó Bác về làm việc ngay với 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Tham mưu 
trưởng Hoàng Văn Thái chừng hơn một giờ. Ngày hôm sau 29/3/1947, Bác dậy sớm 
đánh máy bức thư gửi đồng bào cả nước nhân kỷ niệm 100 ngày toàn quốc kháng chiến 
rồi lên chiến khu Việt Bắc; 

 2) Ngày 19/9/1954, trước khi về tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ lại chọn Đền Hùng để 
nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong. Hai việc này dường như cho 
thấy, trước khi lên Chiến khu, Bác Hồ đã cầu Thần linh và Tiền nhân đất Việt phù 
hộ để thắng giặc và khi công thành, Người dẫn quân, tướng về đây lễ Tạ.   

Ảnh dưới: Bản sao bức trướng Bác Hồ phong sắc cho Thành hoàng làng Pò 
Háng – Đình Lập được nhân dân ở đây trân trọng gìn giữ.   
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Thực tiễn chứng minh nhận định này vì ngay từ Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 5, Đại hội Đảng XII năm 1991 đã khẳng định: “Kinh tế tư nhân 
là động lực quan trọng của nền kinh tế”. Hiện nay, Chính phủ tích cực xây 
dựng “Chính phủ Kiến tạo và Liêm chính” và quyết liệt chỉ đạo các bộ 
ngành, địa phương xóa bỏ rào cản mở đường cho doanh nghiệp phát triển;… 
Thế nhưng, khoảng cách giữa Quan điểm với Thực tế, giữa Quyết tâm với 
Hiện thực đang ngày một xa.  

Việc yêu cầu “Đột phá” nhưng vẫn phải giữ nguyên “Đường lối cũ”, 
“Cương lĩnh cũ”, hay quan niệm Đổi mới chỉ  là “Kiểm soát quyền lực”, cho 
thấy đó không phải là Đổi mới Chính trị, mà chỉ mới là Cải tiến Chính trị, 
việc này thực chất chỉ là “Giải pháp ứng phó” dẫn đến gây khó cho việc khắc 
phục một cách cơ bản tình trạng không công bằng trong mọi lĩnh vực, ví 
như về chính sách với các loại hình doanh nghiệp.  

Bởi thế, đến năm 2019, Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam vẫn 
phải phát biểu: “40% doanh nghiệp cho biết các tỉnh còn ưu ái Doanh nghiệp 
Nhà nước và FDI hơn Doanh nghiệp tư nhân”. Thực trạng này làm cho các 
doanh nghiệp quy mô lớn ở Việt Nam chỉ có tỷ lệ 1,9%; doanh nghiệp vừa, 
nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới 98,1%. 

Vì Đổi mới Thể chế, trong đó bao gồm cả Cải cách Hành chính - 
Kinh tế sẽ ít hiệu quả, nếu không Đổi mới Chính trị, cho nên Chủ tịch Hồ 
Chí Minh mới nói: “Dân tộc ta đã bước sang một Giai đoạn mới, tất nhiên 
phải có một Chính thể mới và một Văn hóa mới”, trong đó Chính thể là 
Chính trị và Thể chế. 

 Giờ đây phải tiến hành đồng bộ, toàn diện, triệt để Đổi mới Chính trị, 
Đổi mới Thể chế, nhất là Cải cách Hành chính – Kinh tế, gắn liền với Đổi 
mới Văn hóa. Theo đó, để có kết quả tốt đẹp, Đổi mới Chính trị và Đổi mới 
Văn hóa  phải đi trước một bước, làm cơ sở cho Đổi mới Thể chế, nhất là 
Cải cách Hành chính - Kinh tế.  

Vì Đổi mới là sự nghiệp của cả Dân tộc, không phải là việc riêng của 
bộ máy Lãnh đạo, cho nên các vấn đề cốt lõi như: Thế nào là Đổi mới 
Chính trị? Thế nào là Đổi mới Kinh tế? Và dĩ nhiên, Thế nào là Đổi mới 
Văn hóa cần được làm rõ và đơn giản để mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã 
hội đều có thể nắm bắt và tổ chức thực hiện.  
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 Việt Nam có Độc lập là nhờ sức mạnh cả Dân tộc được huy    
động bởi Việt Minh, một tổ chức Xã hội Dân sự. Giờ đây, ở Thời kỳ  

Cách mạng Xã hội 4.0, vai trò Xã hội Dân sự càng lớn hơn nữa    

Ngày 19/5/1941, Lãnh tụ Hồ Chí Minh thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, 

một tổ chức Xã hội Dân sự, tức Việt Minh. Đây là sự Chuẩn bị Chiến lược, để năm 
1945, khi có Cơ hội Chiến lược, thì Việt Minh, tiền thân Chính thể Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa (1945/1975) và Đảng Lao động Việt Nam (1951/1975), ra lệnh Tổng khởi 
nghĩa, giành chính quyền. 

Vì sao Việt Minh lại ra đời, trong khi  tháng 

3/1938 đã có Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông 
Dương? Lời đáp có ở “Hồi ký Hoàng Quốc Việt”, 
trong đó viết về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh giải 
thích: “Lúc này, chúng ta phải mở rộng khối 
Đoàn kết, phải tìm bạn Đồng minh cần thiết ...”. 
Chưa kể, sẽ thấy rõ hơn nếu nhớ là tên “Cộng 
sản” ở Việt Nam thời đó không gắn với khát vọng 
“Độc lập” của Dân tộc, đã thế lại gắn với thất bại, 
trong khi người dân cần Niềm tin mới, Chính thể 
mới, Con người mới. 

Vì Độc lập, Đồng minh, Xã hội Dân sự hay 

Cộng đồng Dân sự đều có ý nghĩa quyết định đối    
với việc ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và làm cho đất nước phát triển, cho nên đã lấy 
ngày  2/9 làm ngày Độc lập, thì cũng cần lấy ngày 
19/5  làm ngày Đồng minh và ngày Cộng đồng 
Dân sự Việt Nam.  

Để làm rõ hơn việc trong nước cần Đoàn 

kết Dân tộc để giành Độc lập, ngoài nước cần 
Đoàn kết Quốc tế, nhất là với Đoàn kết với Đồng 
minh (Trong Thế chiến 2, phe Đồng minh có hơn 
50 nước), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Diễn ca 
Mười chính sách của Việt Minh”, trong đó có đoạn: 
“Rồi ra sự nghiệp hoàn thành/ Rõ tên Nam Việt, 
rạng danh Lạc Hồng/ Khuyên ai nên nhớ chữ 
Đồng/ Đồng tình, Đồng sức, Đồng lòng, Đồng 
minh”. Những nội dung này hoàn toàn khác biệt 
với Học thuyết Đấu tranh giai cấp, và dĩ nhiên vẫn 
còn nguyên giá trị trong thế kỷ 21.    

 

Ảnh trên: Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt năm 1951.  
Ảnh giữa:  Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quà cho cụ già người dân tộc thiểu số tại 

tỉnh Lào Cai, tháng 9/1958. 
Ảnh dưới: Bác Hồ câu cá trên suối ở Việt Bắc. 
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III) ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ LÀ KIẾN TẠO HỆ THỐNG 
TRIẾT LÝ MỚI; ĐỔI MỚI THỂ CHẾ, TRONG ĐÓ CÓ ĐỔI MỚI 

KINH TẾ, LÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN MỚI 
 

Không chỉ tụt hậu so với các nước mới phát triển, trong đó không ít 
các nước mới chỉ vài chục năm trước còn là nước đang phát triển như Hàn 
Quốc, Singapore,… Việt Nam còn tụt hậu ngay cả với những nước nhỏ hơn 
bên cạnh mình như Lào, Campuchia.  

Theo số liệu World Bank 2017, GDP bình quân đầu người của Việt 
Nam đã thua cả Lào, quốc gia đã đầu tư và tiếp nhận đầu tư rất lớn vào cơ sở 
hạ tầng. Trong khi đó, theo WEF năm 2018, Việt Nam xếp hạng cạnh tranh 
quốc tế về 4.0 tăng 1 điểm nhưng lại tụt 3 hạng, tức là trong cuộc đua này thì 
chúng ta có tiến lên nhưng các quốc gia khác tiến nhanh hơn.  

 Các chỉ tiêu khác của Việt Nam như chỉ tiêu phát triển con người 
HDI, chỉ tiêu kinh tế tri thức KEI vẫn đứng dưới 100, chỉ số năng lực cạnh 
tranh nền kinh tế GCI cũng đứng thứ 90. Tóm lại, Việt Nam không còn ở vị 
trí đối diện nguy cơ rơi, mà thực tế đã bắt đầu sa vào bẫy thu nhập trung bình 
thấp, nếu không kiên quyết đột phá sẽ khó thoát ra được.  

Đồng quan điểm này, năm 2019, Thủ tướng Chính phủ nói: “Việt 
Nam vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, trong đó nguy cơ bị bỏ lại và rơi vào 
bẫy thu nhập trung bình là rất lớn”; Ông cho biết, Việt Nam đã nỗ lực rất 
nhiều nhưng các kết quả này “Chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, cũng 
như chưa tương xứng với tốc độ phát triển mà Việt Nam kỳ vọng”.  

Quan niệm sơ sài, cho Đổi mới chỉ là “cởi trói” cho Dân và Doanh 
nghiệp, nay đã tỏ ra lạc hậu, bởi giờ đây để có hiệu quả, không chỉ cần công 
nghệ và năng lực quản trị, mà còn cần các yếu tố khác như văn hóa. Không 
đáp ứng được nhu cầu này, Mô hình tăng trưởng Việt Nam trở thành “Xuất 
khẩu thuê - Gia công hộ”, với giá trị gia tăng rất thấp chỉ 10-20%.  

Nếu ở các quốc gia khác, khu vực doanh nghiệp tư nhân là khu vực  
mang lại phồn vinh, thịnh vượng, thì ở Việt Nam dù là “Động lực quan 
trọng” vẫn bị phân biệt đối xử, bị hệ thống Mệnh lệnh – Xin/Cho chèn ép từ 
trong  văn bản đến ngoài cuộc sống.  

Lối tư duy lạc hậu và mô hình phát triển không phù hợp này làm cho 
Việt Nam tuy là quốc gia mở cửa thị trường mạnh hàng đầu thế giới, thế  

 
 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       177      

 

 
 

Không chỉ “Đấu tranh”, “Tình thương yêu” mới là  
yếu tố chủ yếu và trước hết làm nên tiến bộ xã hội   

Nhân ngày 30/4/2019, báo chí Việt Nam đăng lại phát biểu 

về cuộc chiến Việt Nam của các sĩ quan, phóng viên chiến trường và 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Những người từng bên kia chiến tuyến 
không bị thiên kiến nên ngay khi vừa chấm dứt chiến tranh, họ đã 
rút ra bài học từ thất bại: “Chúng ta không hiểu rằng đã theo đuổi 
những điều không tưởng và đã gây ra bi kịch tột cùng cho 
chính chúng ta, cũng như cho các dân tộc ở Đông Dương”; “Chúng 
ta không nhận thức được, chiến thắng không chỉ quyết định bởi 
công nghệ mà chủ yếu bởi quyết tâm của con người”.   

Các phát biểu này nhắc ta cần học tập để đừng theo điều không tưởng; Đừng 

quá chú trọng dẫn dắt xã hội chỉ bằng các chỉ tiêu kinh tế, bằng CMCN 4.0,..., để tập 
trung hơn nữa cho việc tạo lập Niềm tin mới, Văn hóa mới, Chính thể mới nhằm huy 
động sức mạnh cả dân tộc. Một vị tướng Mỹ từng nói: “Đánh nhau bằng vũ khí, chiến 
thắng bằng Con người”. Giờ đây ta nói: “Hội nhập thì bằng tất cả, từ Công nghệ, Quản 
lý, Tài chính đến Văn hóa; còn Thịnh vượng và Hùng cường bằng Công dân”.     

Trong Công giáo, Đạo Tin lành, người ta giáo dục có kết 

quả thế hệ trẻ sự Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo, sự Đàng hoàng, 
Tình thương và sự Trân trọng người khác. Những điều tốt đẹp này 
đối lập với những điều xấu xa và khủng khiếp đang diễn ra hàng 
ngày trong xã hội, ở đó người lớn thì tự hào khoe “chiến tích” của 
việc làm xấu, trẻ em thì phải “Học” và “Hành” từ người lớn những 
việc xấu, kể cả tước đoạt hiện tại và tương lai của bạn mình bằng 
gian lận điểm thi trơ trẽn từ điểm kém thành thủ khoa;  

Trong khi đó những người có trách nhiệm thì vô cảm, im 

lặng hay tệ hơn còn hô hào phải “xử lý nghiêm” các nạn nhân của 
người lớn, thì những điều này cho thấy, đã đến lúc không thể không Thay đổi.   

Những việc trên cho thấy không phải 

“Tất cả chỉ vì đồng tiền” như một vị Lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước đã phát biểu, bởi “Đồng 
tiền” không có lỗi. Lỗi trực tiếp là ở người sử 
dụng tiền, còn sâu xa là lỗi của việc kéo dài 
quá lâu Hệ thống Triết lý và Mô hình “Đấu 
tranh giai cấp là động lực phát triển” xây 
dựng theo Chủ nghĩa Duy vật, đã làm Văn 
hóa và Chính thể tụt hậu nhanh chóng.   

 

Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh tiêu biểu của Phong trào Con người 
và Quốc gia giành Độc lập, trong thế kỷ 20.  

Ảnh giữa: Tổng thống Nam Phi Nensol Mandela, hình ảnh tiêu biểu của Phong 
trào Chống phân biệt Con người với Con người, ở thế kỷ 21.   

 

Ảnh: Trẻ em trong một buổi lễ tại Nhà thờ.  
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nhưng người hưởng lợi đa số lại là doanh nghiệp FDI vì họ chiếm tới hơn 
70% giá trị xuất khẩu như một dạng thuộc địa mới trong thế kỷ 21. Trong 
khi đó doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân, đã bé lại lạc 
hậu về mọi mặt, cho nên khó mà tận dụng được lợi thế của Mở cửa, cũng 
như khả năng tham gia và có được một vị trí trong Chuỗi giá trị toàn cầu. 

 Muốn thoát khỏi tình trạng này thì các giải pháp không thể chắp vá, 
ứng phó. Việt Nam cần Kinh tế thị trường đích thực, hiện đại, đầy đủ và hội 
nhập; Cần tôn trọng các quy luật khách quan; Cần Nhà nước Kiến tạo và Liêm 
chính; Cần đề cao thúc đẩy phát triển tối đa kinh tế tư nhân; Cần xây dựng xã 
hội công bằng; Cần sự phát triển hài hòa với vai trò ngày càng tăng lên của Xã 
hội công dân và Tầng lớp trung lưu qua thực hiện Dân chủ rộng rãi.  

Tất cả các đòi hỏi nêu trên chỉ có thể được đáp ứng khi thực sự đồng 
bộ Đổi mới Chính trị, Đổi mới Thể chế với mục tiêu là có một Chính thể mới 
và một Văn hóa mới như lời Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã dặn từ khi lập nước. 
Vấn đề là bước đi ban đầu của sự nghiệp Đổi mới này là bắt đầu từ đâu? 
Và với ai? Bắt đầu từ tư duy “Đức trị”, “Pháp trị” hay “Dương Nho, Âm 
Pháp” như các quốc gia thịnh trị đã từng làm? Năm Giới tinh hoa của năm 
Tầng lớp xã hội phải sớm trả lời cho các câu hỏi này.  

 

IV) “KHÔNG GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO” GẮN LIỀN  
        VỚI “TIN CẬY LẪN NHAU, PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG” 

Có hai điều kiện quan trọng hàng đầu để kết nối tạo nên sức mạnh 
làm nên kỳ tích năm 1945 Việt Nam trở nên một Quốc gia Độc lập và năm 
1975 trở thành một đất nước Thống nhất: 

Điều kiện thứ nhất: Vào những năm 1940, phong trào yêu nước lan 
rộng trong cả nước, mong muốn Tổ quốc Độc lập và Thống nhất. Vào thời 
đi này, đất nước bị đè nén dưới hai tầng áp bức của Thực dân và Phát xít với 
đỉnh điểm là nạn đói năm 1945. Song càng bị đè nén và đàn áp, khát vọng 
đất nước được Độc lập càng lên cao chưa từng thấy. Người dân khát khao 
và có Niềm tin về một Văn hóa Độc lập và một Chính thể Độc lập. 

Điều kiện thứ hai: Xuất hiện các yếu tố cơ bản của một Hệ thống 
Triết lý mới nhằm xây dựng một Văn hóa mới, một Chính thể mới để 
Đoàn kết và Dẫn dắt toàn Dân tộc.  Niềm tin này được khởi đầu bằng việc 
Lãnh tụ Hồ Chí Minh về nước tháng 1/1941 và mang theo Hệ thống Triết lý 
mới “Không gì quý hơn Độc lập, Tự do”, để thay cho Hệ thống Triết lý cũ  
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Không đơn giản chỉ về thu nhập GDP,    
 Việt Nam lạc hậu với các Quốc gia khác, trước hết là   

   lạc hậu về Văn hóa, Đạo đức và Niềm tin  

Báo cáo ngày 4/1/1920 của mật thám Pháp 

viết: “Ông Quốc đã ở Hoa Kỳ 6 năm, ở Anh 4 năm và 
làm bất cứ nghề gì để sống và học hỏi. Ông đặc biệt 
chú ý vấn đề chính trị thuộc địa của người Anh, Mỹ, 
Tây Ban Nha, Ý. Ông nói, viết tiếng Anh hoàn hảo, 
đọc được tiếng Ý và một ít tiếng Tây Ban Nha”.  

Báo cáo ngày 20/1/1920 của mật thám Pháp 

viết: “Hỏi: Bao giờ anh viết xong sách? Đáp: Tôi 
đang cần rất nhiều tài liệu. Tôi không muốn tự viết  
mà sẽ dùng những đoạn trong sách của họ viết về thực dân Pháp và làm cho đậm 
nét; Hỏi: Làm thế nào xuất bản? Anh biết việc ấy cần tiền chứ? Đáp: Sau khi biết giá tiền 
in, sẽ bán thân tôi như một tên đầy tớ. Chả lẽ tôi không biết đánh giày hay dọn bàn?” 

Báo cáo của mật thám Pháp từ ngày 9 đến 16/3/1920 viết: “Ông Quốc đã hoàn 

thành xong việc viết sách. Ông nói là đã dành được 300 Franc. Số tiền này để in lần đầu, 
sau đó ông sẽ đi xuống Pont làm nghề ảnh để in lần thứ nhì. Theo ý tôi, ông không có hội 
kín nào đó cung cấp tiền bạc. Vì ông là một người rất tự trọng, muốn quyển sách ấy 
được xuất bản do chính tiền dành dụm của mình”. 

Cuộc chiến với những tư tưởng bảo thủ không dễ dàng, vì đó là 

cuộc chiến giữa “Ta” với “Ta”. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng 
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một trong số ít Lãnh 
đạo thấu hiểu Văn hóa Hồ Chí Minh đã nhận thức rất rõ điều này và 
ông khuyến khích sự Thay đổi về Nhận thức: 

 “Chúng ta đừng sợ, đừng sợ một chút nào những ý kiến khác 

nhau! Nếu tất cả giống nhau thì xã hội thật là buồn. Ai không chấp 
nhận được điều này là vô văn hóa, phản văn hóa. Và những người 
này không thiếu đâu. Và điều đó dễ hiểu. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục.”   

Hashimoto Sanai sinh năm 1833, tinh thông 3 ngoại ngữ Anh, 

Đức, Hà Lan và đặt nền móng để 30 năm sau, Nhật Bản thực hiện 
sự nghiệp Duy Tân. Ông viết "Luận văn về khai sáng" năm 1848, khi 
mới 15 tuổi. Năm 23 tuổi, đề xướng hiện đại hoá nền giáo dục Nhật 
Bản, và làm hiệu trưởng trường Meikokan, một trường xây dựng theo 
mô hình châu Âu. Năm 24 tuổi, đề xướng mở rộng giao thương với 
Mỹ và cải tổ Thể chế làm nền tảng cho phát triển kinh tế.  Năm 25 tuổi 
ông buộc phải tự sát vì bị phái bảo thủ chống đối và thúc ép. Cái chết 
của ông thúc đẩy tinh thần Canh tân của Nhật Bản thêm mạnh mẽ.  

 

 Ảnh trên: Nhà Văn hóa Hồ Chí Minh trở lại nước Pháp, song lần 
này là với tư cách Chủ tịch một nước Việt Nam Độc lập vào năm 1946. 

Ảnh giữa: Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà Chính trị và Văn hóa Việt Nam. 
Ảnh dưới: Hashimoto Sanai, nhà Giáo dục và nhà Đổi mới của Nhật Bản.   
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 “Đấu tranh Giai cấp là động lực phát triển xã hội” đã liên tiếp thất bại.  

Để biến Điều kiện thứ hai trở thành Niềm tin lan truyền trong xã hội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành hai việc: 

Việc đầu tiên Người làm là phát động Đổi mới Chính trị trong Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Kết quả là, dưới sự lãnh đạo của Người, Nghị quyết 
của Hội nghị TW 8 Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941, thay vì kiên 
định quan điểm “Đấu tranh giai cấp” và “Chuyên chính vô sản”, đã thay đổi 
để đến nhận định: “Vận động cách mạng ở Đông Dương vẫn hẹp hòi, có tính 
công nông hơn là tính cách toàn dân tộc”. Từ đây, chính sách mới của Đảng 
đặt quyền lợi của bộ phận và giai cấp dưới quyền lợi giải phóng của toàn dân 
tộc; quyền lợi của nông dân, thợ thuyền dưới quyền lợi độc lập của toàn dân.  

Việc thứ hai Người làm là tiến hành Đổi mới Thể chế. Kết quả là 
ngày 19/5/1941, tổ chức Việt Minh Độc lập Đồng Minh ra đời, một tổ chức 
Xã hội Dân sự tiên tiến, tiến hành đoàn kết và lãnh đạo dân tộc giành Độc 
lập thành công.  

Tình hình hiện nay có nhiều điểm tương đồng như những năm 1940: 

1) Đầu tiên, đã xuất hiện và nhanh chóng lớn mạnh, một phong trào 
yêu nước đang lan rộng trong cả nước, với mong muốn Tầng lớp Chính 
thể cùng sát cánh với các Tầng lớp xã hội, để đưa Tổ quốc Việt Nam Hội 
nhập và Phát triển. Vào thời kỳ này, đất nước rơi vào tình trạng suy thoái từ 
kinh tế đến đạo đức, văn hóa do bị tư tưởng bảo thủ níu kéo Chính trị cũ, 
Thể chế cũ, Văn hóa cũ. Trong bối cảnh này, Người dân khát khao đất 
nước có được một Văn hóa Phát triển và một Chính thể Phát triển. 

2) Tiếp theo, một Hệ thống Triết lý mới nhằm xây dựng một Văn hóa 
mới, một Chính thể mới để Hội nhập và Dẫn dắt toàn Dân tộc đã xuất 
hiện với các nguyên tắc:  

 - “Tin cậy lẫn nhau, phối hợp hành động”. Từ đây mới có sức mạnh 
nội sinh để kết nối 5 Giới tinh hoa của 5 Tầng lớp xã hội, nhất là Giới tinh 
hoa của Tầng lớp Chính thể và Tầng lớp Trí thức và Hội nhập với các quốc 
gia khác trên thế giới.    

-  “Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo” và “Trăm điều phải có Thần linh 
Pháp quyền”, nhằm thay thế cho Triết lý cũ được xây dựng từ Mô hình 
XHCN kiểu Xô Viết và thói quen “Xin - Cho” kéo dài từ thời chiến đến nay.  
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Chưa thực sự Đổi mới Chính trị và Đổi mới Văn hóa, 
  dẫn đến tình trạng càng nỗ lực Đổi mới Thể chế, nhất là   

 Đổi mới Hành chính và Kinh tế, thì lại càng thêm rối   

Ở bức ảnh trên cùng, Nhà nước giống như anh Công an đơn độc ở cuối xe bus 

đang cố gắng phân luồng. Từ bức ảnh thấy, về vật chất hơn hẳn trước, có nhiều xe 
máy, ô tô, xe điện ngầm, cầu vượt, đường cao tốc,… Thế nhưng, về tinh thần không 
lạc quan như vậy, với các bất cập chưa hề có và ngày càng tăng, từ không khí ô nhiễm, 
đến tắc đường, úng, ngập,…, rồi tranh đoạt nhau chỉ cốt lấn đường. 

Chưa kể,  30 năm trước, GDP 

Việt Nam là 100 USD, thế giới là hơn 
4.000 USD. Nay, khi GDP Việt Nam 
là 2.500 USD thì GDP thế giới đã 
vượt mức 10.000 USD. Việt Nam tự 
hào về tăng trưởng nhanh, bình quân 
7% trong hơn 20 năm. Thế nhưng, lại 
thấy khó vui, vì hơn 30 năm trước, 
khoảng cách giữa GDP thế giới và 
GDP Việt Nam là 3.900 USD, nay 
hơn 7.500 USD, tức gần gấp đôi.  

Từ đây thấy phải thay đổi cách nhìn từ chi tiết sang tổng thể, như trước xem  ách 

tắc giao thông là do “Đường” và “Ý thức người tham gia giao thông”, thì nay sẽ thấy  còn 
do “Mô hình phát triển đô thị lạc hậu”, bởi một khi còn giữ tư duy chia lô bán nền và xây 
nhà cao tầng để bán, thì “đường thông, hè thoáng” chỉ là ước mơ vô vọng. Tắc đường, 
ngập nước là chỉ báo sự về bất cập của chính sách phát triển đã làm một số lượng 
lớn người dân ở các vùng lân cận hàng ngày phải đổ về Hà Nội kiếm việc làm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ phát biểu, để Việt Nam duy trì tăng trưởng 30 

năm tới như 30 năm qua là không dễ dàng. Điều này có nghĩa không thể giữ mãi mô 
hình cũ, đã đến lúc phải Đổi mới Chính trị, Đổi mới Thể chế và Đổi mới Văn hóa thực sự, 
tức là sớm xây dựng Hệ thống Triết lý mới, Mô hình Kinh tế mới, bắt nguồn từ tư 
tưởng Hổ Chí Minh, để thay thế Hệ thống Triết lý và Mô hình Kinh tế cũ hẹp hòi, chia 
cắt, chỉ biết coi “Phát triển Kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”.  

 

Ảnh: Tắc đường, ngập nước, một hình ảnh ở Việt Nam tuy ngày càng quen 
thuộc, song cũng ngày càng khó chấp nhận.  
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3) Cũng đã có các nghiên cứu bước đi ban đầu cho việc tiến hành Đổi 
mới Thể chế, khởi đầu bằng việc sử dụng Giải pháp “Ba cấp Hành chính - 
Kinh tế” thay cho “Hai cấp Hành chính - Kinh tế” như trước đây (Xin xem 
Phần 5 tiếp theo, có tên gọi “Xây dựng Khối Đại đoàn kết bắt đầu bằng Mô 
hình “Một Quốc gia - Ba Vùng Lãnh thổ”).   

Các nghiên cứu này xuất phát từ Triết lý Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”. Điều này không những đã nói lên 
nguồn gốc làm nên sức mạnh vô địch của Học thuyết Hồ Chí Minh mà còn 
chỉ ra đây là đặc trưng tiêu biểu cho thế kỷ 20. Triết lý thứ hai đã được nhà 
cách mạng trẻ Nguyễn Ái Quốc đề cập đến từ những năm 1920. Đó là “Tin 
cậy lẫn nhau, Phối hợp hành động”. Đây không chỉ thể hiện sức sống bất 
diệt của Học thuyết Hồ Chí Minh, mà còn làm rõ nét hơn đặc trưng cơ bản 
của thế kỷ 21.  

Nếu như Triết lý “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” đã mở ra Kỷ 
nguyên Độc lập cho Việt Nam, thì bộ đôi Triết lý “Không có gì quý hơn 
Độc lập, Tự do” và “Tin cậy lẫn nhau, Phối hợp Hành động” của Hồ Chí 
Minh - Nguyễn Ái Quốc đã kích hoạt tiến trình đưa Việt Nam trở thành một 
Quốc gia Văn hóa và Hùng cường, mở ra Kỷ nguyên Việt Nam phát triển, 
đáp ứng khát vọng cháy bỏng của Dân tộc.   

 

 

V) ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ, ĐỔI MỚI THỂ CHẾ 
TRƯỚC HẾT PHẢI TỪ “THẦN LINH PHÁP QUYỀN”, 

SAU ĐÓ MỚI ĐẾN “TRẦN THẾ PHÁP TRỊ” 
 

Có một thực tế thuyết phục là trong Tầng lớp Tôn giáo, nhất là trong 
Thiên chúa giáo, Đạo Tin lành, thì kể từ cộng đồng đạo hữu đến các làng, 
xóm toàn tòng như ở Bùi Chu, Phát Diệm đều rất ít, thậm chí không có các 
tệ nạn xã hội như nghiện hút, mại dâm, giết người, cướp của,…Trong khi đó 
những tệ nạn này giờ đây đã thành phổ biến trong xã hội đời thường. Vì sao 
lại có những sự khác biệt này? 

  Sẽ tìm thấy lời giải đáp nếu chú ý rằng, những người Công giáo có 
Niềm tin theo lời Chúa Jêsu kêu gọi “Hãy yêu cả kẻ thù của mình; Hãy làm 
ơn cho kẻ ghét mình; Hãy cho phước cho kẻ chửi rủa mình và hãy cầu 
nguyện cho kẻ sỉ nhục mình”. Đồng bào Công giáo được Chúa dạy không 
tham lam, trộm cắp; Hãy sống trong sạch và hãy cho khi người ta xin.  
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                  Việc cần làm gấp là Xây dựng Niềm tin mới,  
           Hệ thống Triết lý mới và Mô hình phát triển mới trên  
                  cơ sở bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh  

Bàn về hiện trạng, nguyên nhân và 

giải pháp đưa Việt Nam thoát khỏi tụt hậu, 
nhiều nhà khoa học và quản lý hàng đầu của 
đất nước đã tìm thấy tiếng nói chung trong 
một Hội thảo vừa mới trong năm 2019: 

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan 

nói về sự lúng túng của Hệ thống Chính trị 
Việt Nam khi xây dựng Hệ thống triết lý 
mới: “Người Việt Nam thích tranh luận 
nhưng chỉ luẩn quẩn có mấy chữ mà đã 
mất hai ba chục năm. Kinh tế thị trường 
định hướng XHCN cãi nhau 30 năm chưa 
kết thúc; rồi doanh nghiệp nhà nước là chủ 
đạo cũng cãi nhau 30 năm rồi vẫn thế”. 

Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, nguyên 

Viện phó Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế 
hoạch & Đầu tư, nói: “Việt Nam đã thực sự 
tụt hậu, và tụt hậu ngày càng xa so với 
thế giới, chứ không còn nguy cơ gì cả. 
Không chỉ tụt hậu xa hơn, mà nhiều chiều 
cạnh đang đi lạc điệu so với xu hướng 
chung của thế giới”.  

Theo TS. Lưu Bích Hồ, nguyên Viện 

trưởng Viện Chiến lược, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, các khái niệm như Kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, đất đai thuộc 
Sở hữu toàn dân, Kinh tế nhà nước là chủ đạo,… đang như “Vòng kim cô” xiết 
chặt sự phát triển của đất nước. TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt 
Nam cho biết, Việt Nam đang bị bỏ lại phía sau trên các bảng xếp hạng toàn cầu 
trong phần lớn các tiêu chí phát triển. 

Tại Diễn đàn các nhà kinh tế thống nhất nhận định, không còn là nguy cơ, Việt 

Nam đã thực sự tụt hậu, và tụt hậu ngày càng xa so với thế giới; Nguyên nhân chủ 
yếu do “Mô hình lạc điệu”. Để thoát tình trạng này, điều phải làm ngay là Đổi mới 
Chính trị, Đổi mới Thể chế, Đổi mới Văn hóa, để hình thành Mô hình phát triển mới.  

 

Ảnh trên: GDP bình quân đầu người 2014 của Việt Nam và các nước khu vực. 
Ảnh giữa: Phần lớn người Việt sống và làm việc bằng lao động giản đơn trong 

nông nghiệp. Điều đó góp phần giải thích vì sao năng suất lao động Việt Nam rất thấp.  
Ảnh cuối: Tranh vẽ “Mô hình lạc điệu” trên các báo mô tả quan điểm của các 

nhà kinh tế hàng đầu tại Diễn đàn Tổng kết 30 năm Đổi mới 1986 – 2016 vừa diễn ra, 
được đăng tải trên các báo.  
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Trong khi đó, chế độ Cộng hòa XHCN theo Mô hình Xô Viết được xây dựng 
trên Niềm tin “Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển” và phải “Tiêu diệt 
mọi kẻ thù giai cấp”, với mục tiêu “Rồi bao lợi quyền ắt qua tay mình”.  

Một điểm khác biệt nữa là những người Công giáo bình đẳng với 
nhau và chỉ chịu tội trước Đức Chúa, còn trong chế độ XHCN kiểu Xô Viết, 
Con người phải chịu trách nhiệm với Cấp trên, với Tổ chức, nói cách khác, 
phải chịu trách nhiệm trước “Trần thế Pháp trị”.  

Nhớ rằng, Con người luôn sợ Chúa Trời, vì lưới Trời thưa mà không 
lọt, hình phạt của Trời đã không sót, lại biến ảo và nghiêm khắc. Với cấp 
trên, vì cũng là con người, nên người ta sợ tùy lúc, do sẵn quan niệm “Phép 
vua thua Lệ làng” và “Trên có chính sách; Dưới có các cách”; Còn phải 
“Tuân lệnh” đã thế, nên một khi được “Ra lệnh”, lại yên tâm chẳng ai biết vì 
đã có dấu “Mật”, tệ nạn sẽ như ngựa hoang tung vó, chẳng có gì quản thúc.    

 

Hồ Chí Minh ca ngợi “Lòng nhân ái cao cả”, sự Khoan dung của 
Jêxu. Người tự nhận là “học trò nhỏ” của 4 vị Thầy là Khổng Tử, Jêxu, Các 
Mác, Tôn Dật Tiên và tinh tế nhận xét, trong bốn vị, ưu điểm nổi trội của 
Các Mác chỉ là phép biện chứng, tức tính khoa học, trong khi ai cũng biết 
Hêghen mới là bậc thầy về môn này. Sẽ thêm hiểu về Hồ Chí Minh khi biết 
thuộc tính quan trọng nhất của khoa học là sự Trung thực. Thế Đức tính nào 
ưu việt hơn sự Trung thực? Đó chính là sự Khoan dung, tức Trân trọng 
với những gì Khác biệt. Điều này chắc chắn như Tình thương ưu việt hơn 
Đấu tranh; Tử tế, Nhường nhịn ưu việt hơn Áp đặt và Tước đoạt.  

Điều này thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Lãnh tụ Hồ Chí Minh vì 
Người đã lường hết cái mạnh, yếu, lợi, hại, nếu chỉ có một Đảng cầm 
quyền, và Người chọn Chính thể Dân chủ Cộng hòa. Người chọn như thế 
là vì khi thiếu “Thần linh Pháp quyền” và chỉ trông đợi “Trần thế Pháp trị”, 
Con người và Chính thể sẽ rất dễ thoái hóa, nhất là khi nắm trong tay 
“Quyền lực tuyệt đối” và được quyền hành xử tùy tiện theo lối “Mật”.  

Không chỉ Lãnh đạo các cấp dễ thoái hóa, mà ngay những người Dân 
hiền thuận cũng dễ phản kháng với “Trần thế Pháp trị”, nhất là khi ai đại 
diện nó không mang lại quyền lợi cho cộng đồng, đã kém phẩm cách, năng 
lực, lại nhũng nhiễu. Hiếm ai có ý nghĩ phạm thượng ấy với Thần, Phật hay 
Thánh, Chúa, đơn giản là các vị ấy ở cõi khác, họ đầy quyền năng, song chỉ 
Nghĩ và Làm những điều tốt đẹp.  
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Vì phải “Chín năm” mới có “Một Điện Biên” năm 1954. Cho nên 
muốn có một Điện Biên Phủ mới vào năm 2030, kỳ tích cho Việt Nam  

Phát triển, tất yếu phải Chuẩn bị Chiến lược ngay từ bây giờ   

Nhà thơ Tố Hữu kể: “Có tin chiến thắng tôi lên Bác ngay. Có điều lạ là Bác rất bình 

thản. Bác bảo: “Đây chỉ là chiến thắng bước đầu thôi. Sao các chú cứ rối lên thế. Ta 
đánh tất nhiên thắng. Bác khen các chú đánh giỏi. Nhưng đừng rối lên… Chiến tranh 
chưa kết thúc đâu… Không khéo chuyến này, ta phải đánh nhau với Mỹ, còn lâu dài đấy, 
gian khổ đấy, đừng có tếu. Điều kinh ngạc là Ông Cụ lại nói chuyện ấy trong ngày 
chiến thắng Điện Biên ... Cũng trong buổi gặp ấy, Ông Cụ bảo tôi làm tuyên truyền. Cụ 
có bảo tôi làm thơ đâu, làm tuyên truyền động viên bộ đội đấy chứ”. 

 

 Bài “Hoan hô Chiến sĩ Điện Biên” được nhà thơ Tố Hữu làm trong hai ngày nhưng 

có lẽ đây là một trong các bài thơ hay nhất của ông. Đó không chỉ ở chỗ thơ ông tươi 
sáng, đậm mầu sắc như: “Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam; Hoa mơ lại Trắng, vườn 
cam lại Vàng”, mà trước hết ở chỗ ông đã chỉ ra Điện Biên Phủ là kết tinh của một Việt 
Nam anh hùng: “Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực; Dân tộc ta, dân tộc anh hùng”.  

Chiến dich Điện Biên Phủ 1954 mang ý nghĩa thời đại sâu sắc. Nhà thơ Tố Hữu đã 

khẳng định niềm vui và tự hào này không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của nhân 
dân toàn thế giới: “Điện Biên vời vợi nghìn trùng; Mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta; 
Đêm nay bè bạn gần xa; Tin về chắc cũng chan hòa vui chung”. 

Với câu thơ “Chín năm làm một Điện Biên; Nên vành hoa đỏ, nên trang sử vàng”, 

nhà thơ đã chỉ ra nguyên nhân sâu xa của Chiến thắng Điện biên là nhờ sự Chuẩn bị 
Chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên Việt Nam đã có nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, có Đảng Lao động và đây chính là tiền đề cho chiến thắng Điện Biên Phủ. 

 
 

 

Ảnh trên: Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Từ trái: 1) Bộ binh ta đào hào, đánh lấn;  
2) Kéo pháo vào trận địa; 3) “Vũ khí” làm địch bị bất ngờ là xe đạp thồ; 4) Cờ chiến thắng.   

Ảnh dưới: Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972 với 4 binh chủng của Quân 
chủng Phòng không, Không quân tham gia. Từ trái: 1) Binh chủng Ra đa; 2) Binh chủng 
Tên lửa; 3) Binh chủng Không quân; 4) Binh chủng Pháo cao xạ.    
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Triết lý thứ 5 trong 21 Triết lý Phát triển của Việt Nam Thế kỷ 21 mở 
đầu trang web Think Tank Việt Nam của Viện Nghiên cứu – Think Tank 
SENA viết “Hồ Chí Minh là một vị Thánh”, ý nói tư tưởng Hồ Chí Minh xa 
lạ với Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Vô Thần; Cốt lõi tư tưởng của Người 
là sự Kết nối Con người với Con người, Con người với Thiên nhiên và Kết 
nối Con người với Vũ trụ. 

                                               * 
                                            *     * 

Nếu như Triết lý “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do” đã mở ra Kỷ 
nguyên Độc lập cho Việt Nam, thì bộ đôi Triết lý “Không có gì quý hơn Độc 
lập Tự do” và “Tin cậy lẫn nhau, Phối hợp Hành động” gắn với “Trăm điều 
phải có Thần linh Pháp quyền” và “Đoàn kết – Hội nhập tất thành công”, mở 
ra một Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên Phát triển cho Việt Nam. 

Giờ đây “Chí ta đã quyết; Lòng ta đã đồng”, Việt Nam sẽ trở thành 
một quốc gia Văn hóa và Hùng cường, đáp ứng khát vọng cháy bỏng của 
toàn  Dân tộc.      
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Phần 4 
 

BA ĐỘT PHÁ CHO ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ, ĐỔI MỚI 
THỂ CHẾ, ĐỔI MỚI VĂN HÓA VIỆT NAM THẾ KỶ 21 

 

 

I) NHU CẦU ĐỘT PHÁ TRIẾT LÝ 

Năm 1976, mô hình XHCN kiểu Xô Viết được thiết lập theo sáng kiến 
của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Chỉ trong thời gian ngắn, mô hình này đã bộc lộ 
bất cập, không phù hợp với điều kiện Việt Nam. Vì thế, vào năm 1978, 
hàng triệu người Việt phải chấp nhận mọi hiểm nguy để rời bỏ quê hương 
đến các vùng đất xa lạ tìm đường sống.   

Theo nguyên lý có “Tụt hậu” sẽ có “Đột phá”, tại Đại hội Đảng VI 
năm 1986, đã diễn ra cuộc “Đột phá” lớn vào Triết lý và Mô hình XHCN 
kiểu Xô Viết do Tổng Bí thư Trường Chinh dẫn đầu, nhằm đáp ứng nhu 
cầu xã hội ở các thang bậc cơ bản theo Học thuyết Maslow. Sau Đột phá 
này, Việt Nam đã từ một nước đói nghèo trở thành một nước xuất khẩu gạo.  

Từ 1986 đến nay đã 33 năm, song tình hình cơ bản không được cải 
thiện, đất nước lại suy kiệt linh khí và nguồn lực. Nhiều người dân Việt vẫn  
phải tìm cách có cuộc sống tốt đẹp hơn không ở quê hương. Người có chút 
tiền của, thì lo kiếm visa, mua nhà ở nước ngoài. Người nghèo thì ly hương 
kiếm sống bằng lao động giản đơn hay lấy chồng xứ người.  

 Nguyên nhân của tình trạng này là các thành tựu Đổi mới năm 1986 
giờ đây không còn đáp ứng nhu cầu mới của xã hội. Đã liên tục diễn ra các 
đột phá Triết lý cũ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ở các thang bậc trên theo 
Học thuyết Maslow. Trong khuôn khổ này có ba lần Đột phá Triết lý tiêu 
biểu, xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2019:   

 

                       II) ĐỘT PHÁ TRIẾT LÝ CŨ LẦN THỨ NHẤT 
 

Triết lý về “Học thuyết Hồ Chí Minh” lần đầu được 
công nhận và từng bước được xem là xuất phát và định hướng 

cho Lý thuyết Phát triển Việt Nam trong thế kỷ 21 

Tháng 12/2007, hai tập “Học thuyết Hồ Chí Minh - Hành trang để định 
vị và đi tới tương lai” của Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA được xuất 
bản, trong đó nêu rõ cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh là Học thuyết Hồ Chí 
Minh có bản chất là Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo, được xây dựng trên  
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nền tảng Nhân văn, Minh triết và Khoa học. Đây là lần đầu tiên khái niệm 
“Học thuyết Hồ Chí Minh” được sử dụng trong một công trình khoa học 
được công bố chính thức.  

Các kết quả nghiên cứu trong công trình này khẳng định tư tưởng Hồ 
Chí Minh được hình thành và kết quả của sự kết nối giữa Tinh hoa Dân tộc 
và Tinh hoa Thế giới. Hệ thống Tư duy thống nhất này hoàn toàn không 
phải là kết quả của việc “Sao chép” hay “Áp dụng sáng tạo” bất kỳ một tư 
tưởng hay một học thuyết nào khác, nhất là các tư tưởng, học thuyết được 
xây dựng trên cơ sở phân biệt và cực đoan như Duy vật, Duy tâm,…vốn 
đang rất thịnh hành trong thế kỷ 20. 

Công trình nghiên cứu “Học thuyết Hồ Chí Minh - Hành trang để định 
vị và đi tới tương lai” khẳng định những đóng góp vô giá của Lãnh tụ Hồ 
Chí Minh với Việt Nam và Thế giới, nhất là khẳng định sự độc lập của tư 
tưởng Hồ Chí Minh với các tư tưởng có tính Phân biệt và Cực đoan thịnh 
hành thời đó khi viết: “Cộng sản” chỉ có vai trò nhất định trong một Giai 
đoạn lịch sử, trong khi đó còn “Lao động” thì xã hội còn tiến bộ, cũng như 
Lao động mãi mãi gắn  với tiến trình phát triển của Nhân loại”.  

Các kết quả nghiên cứu cũng đánh giá cao về phương diện Triết học 
việc Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã sử dụng rộng rãi khái niệm “Lao động” trong 
các tác phẩm và trong thực tiễn của Người. Thuật ngữ  “Lao động” được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng không để chỉ một giai cấp hay một tầng 
lớp cụ thể  mà là khái niệm trên của các khái niệm như “Công nhân”, “Nông 
dân”, “Trí thức”, “Binh sĩ”, …  

Cách dùng thuật ngữ “Lao động” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép 
không bao giờ lạc hậu trong bối cảnh các nghề nghiệp như nông dân, công 
nhân,… luôn biến động do sự bùng phát của khoa học kỹ thuật.  

Sau này Các Mác cũng phải thay đổi nhận thức khi dùng thuật ngữ 
“Những người sản xuất” để thay thế cho những thuật ngữ trước đây ông vẫn 
dùng như “Giai cấp công nhân”, ...  

Thuật ngữ “Lao động” được Lãnh tụ Hồ Chí Minh đề cao và dùng để 
đặt tên cho Đảng được Người sáng lập vì nó không chỉ bao gồm những 
người đã thúc đẩy xã hội tiến bộ bằng việc làm của mình, mà còn là tiến 
trình để tạo ra các sản phẩm mới. 
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Đột phá lần thứ nhất vào Chính thể Mệnh lệnh - Xin /Cho là 
tạo lập tiền đề cho việc trở lại vị trí chủ đạo của Học thuyết Hồ Chí Minh,  

Học thuyết vì Con người, Cộng đồng, Quốc gia và Dân tộc 

 Nếu Chính trị trước hết là mang Triết lý cơ bản - Niềm tin cốt lõi cho xã hội, 

thì từ năm 1976 đến nay, Việt Nam suy yếu do có “Khoảng trống Triết lý”. Đây là nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng được Tổng Bí thư chỉ rõ là có bộ phận xã hội “Chán Đảng, nhạt 
Chính trị”. Thiếu Triết lý cho nên công tác Quản trị và Kỹ trị thiếu Hiệu quả, các nhà 
Quản trị và Kỹ trị dễ cực đoan, thuận thì “Xin - Cho”, hô “Trảm”, còn khi gặp khó khăn thì 
chỉ biết hô hào người khác  “Tự cứu mình trước khi Trời cứu”.  

Thiếu Triết lý dẫn đến thái độ “Không nghe, Không 

thấy, Không biết”, “Tụ thủ  bàng quan” cho dù đang nước sôi, 
lửa bỏng, trong nước thì “Tổ sâu” thêm nhung nhúc, ngoài 
Biển Đông thì “Sâu lạ” ăn biển, đảo của ta như tằm ăn rỗi. 

Sau Đại hội Đảng VI, Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được 

xác định là kim chỉ nam. Tuy nhiên, việc này ít có tính thực 
tiễn vì Chính thể vẫn quan niệm tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là 
áp dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong tình hình 
này, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Nghiên cứu – 
Think Tank SENA năm 2007 đã tạo bước Đột phá lần thứ 
nhất khi khẳng định Chủ thuyết phát triển của thế kỷ 21 
được xây dựng trên cơ sở Học thuyết Hồ Chí Minh.    

 

Ảnh trên: Thứ hai từ trái: 1) Ông Nguyễn Mạnh Can 
(nguyên Phó ban Tổ chức TW; 2) Ông Quang Văn Thỉnh (Bí 
thư xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội, 3) Ông Nguyễn Văn 
An (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, người 
đã đề nghị Đại hội Đảng XI từ bỏ bệnh Giáo điều Mác -Lênin 
và Lỗi hệ thống); 4) Ông Phan Diễn (nguyên Thường trực 
Ban Bí thư); Thứ nhất từ phải: Ông Nguyễn Đình Lộc 
(nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp); Thứ ba từ phải:  Ông Thang 
Văn Phúc (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ) và các cán bộ xã 
Thanh Văn họp tại 35 Điện Biên Phủ, Hà Nội (Ảnh 2013).  

Ảnh giữa: Túi đựng của cuốn “Học thuyết Hồ Chí Minh 
– Hành trang để định vị và đi tới tương lai” do Viện Nghiên 
cứu – Think Tank SENA xuất bản tháng 12/2007. 

Ảnh dưới: Cuốn “Giai đoạn mới, Chính thể mới, Văn hóa mới” của Viện N/C  - 
Think Tank SENA, tháng 12/2012. 
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Công trình này cũng định nghĩa khái niệm “Đoàn kết” về phương 
diện triết học. Đây là một trong các khái niệm cơ bản của Học thuyết Hồ Chí 
Minh và được Người sử dụng trong 60% bài viết của mình. Các nghiên cứu 
của Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA đã làm rõ khái niệm “Đoàn kết” 
của Bác Hồ không chỉ thể hiện tình yêu thương, đùm bọc, mà về phương 
diện Triết lý còn có ý nghĩa như “Hội nhập” được xem là việc tạo lập động 
lực mới thông qua việc Trân trọng, Liên kết và Thống nhất các sự Khác 
biệt, kể cả Đối lập. Trong đó “Liên kết” là hình thức phối hợp để tăng về 
lượng. Còn “Thống nhất” hình thức phối hợp để tạo ra yếu tố mới.   

Với các cơ sở khoa học tương tự như triết lý về khái niệm “Đoàn kết 
– Hội nhập”, hay về các cặp phạm trù trong Hệ thống Triết lý của lãnh tụ Hồ 
Chí Minh, cuốn sách đi đến nhận định, việc thay đổi tên Nước, tên Đảng trên 
nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều hết sức cần thiết và cấp 
bách. Đây là nguồn động lực cho đất nước trong giai đoạn mới. 

Hai tập “Học thuyết Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và đi tới 
tương lai” dày hơn 500 trang, đã được gửi biếu các vị Lãnh đạo Chính thể, 
các cơ quan và tổ chức liên quan, cũng như các Quý vị Tinh hoa của các tầng 
lớp xã hội. Nội dung của các vấn đề được nghiên cứu trong hai tập sách này 
đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, cũng như được thực tiễn kiểm chứng. 

Năm 2008, Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Chủ thuyết phát triển Việt 
Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và ứng dụng chủ thuyết đó vào những 
thập kỷ đầu thế kỷ 21” do GS. TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên cao cấp của 
Hội đồng Lý luận TW làm Thư ký khoa học đề tài; GS. TS Tô Huy Rứa, 
Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW làm Chủ nhiệm đề tài, đã được tiến hành 
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đó là Tổng 
Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Phú Trọng. 

Lý giải về tầm quan trọng và sự cấp bách cần triển khai ngay của Đề 
tài cấp Nhà nước nêu trên, tại công văn số 193 - CV/HĐLLTW ngày 
27/11/2007 của Hội đồng Lý luận Trung ương do PGS.TS Nguyễn Viết 
Thông, Tổng thư ký Hội đồng TW ký, có đoạn: “Hội đồng Lý luận Trung 
ương đang chuẩn bị triển khai nghiên cứu ‘Lý thuyết phát triển Việt Nam 
trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI’, trong đó phần cốt yếu là Học thuyết, 
Chủ thuyết phát triển Hồ Chí Minh”. 
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Đột phá lần thứ hai vào Chính thể hiện tại là loại bỏ  
   một Triết lý cốt lõi của Chính thể Mệnh lệnh – Xin /Cho kiểu Xô Viết, 

 đó là “Nhà nước độc quyền sở hữu tư liệu sản xuất”   
 

Đại hội Đảng lần thứ XI đã thống nhất với số phiếu rất cao về việc loại bỏ một 

Triết lý cốt lõi của Mô hình XHCN kiểu Xô Viết là “Nhà nước độc quyền sở hữu tư liệu 
sản xuất chủ yếu”. Lý do đơn giản của thành công này là ai cũng thấy cầu, đường, nhà 
máy thủy điện, phong điện, …, đều là  “Tư liệu sản xuất chủ yếu” và sẽ chẳng ai có lại 
đầu tư vào chúng để rồi chúng ta “Quốc hữu hóa”.  

Đột phá lần thứ hai này có ý nghĩa 

lớn vì đa số Giới tinh hoa Tầng lớp Chính thể 
đã nhận thức thấy nguyên nhân cơ bản làm 
Đảng cầm quyền và đất nước suy yếu, làm 
người Dân “Nhạt Đảng, xa rời Chính trị” chính 
là “Khoảng trống Triết lý”. Nói cách khác, 
muốn chỉnh đốn và xây dựng tổ chức, thì 
mỗi đảng phái Chính trị cần tạo lập được 
Triết lý – Niềm tin cốt lõi.  

Để làm được điều này, dĩ nhiên phải 

phải phá bỏ những Triết lý cũ đã cản trở tiến 
trình phát triển để xây dựng một Chính thể 
mới. Vấn đề là vì sao một việc đã hiển nhiên 
mà vẫn phải giải quyết “Từng bước”.     

Đó là vì trong khi Chính thể và Xã hội 

còn chưa xác định được Triết lý – Niềm tin cốt 
lõi mới thì việc không thể khác là “từng bước” 
giảm thiểu sự cản trở phát  triển, còn hơn là 
để xã hội xa vào tình trạng rối loạn.  
 

Điều này có thể thông cảm và chấp 

nhận trong bối cảnh chưa tạo lập được Triết lý 
– Niềm tin cốt lõi mới. Song nếu quan niệm 
Đổi mới trước hết là tạo lập được Triết lý – 
Niềm tin cốt lõi mới, thì giờ đây chính là thời 
điểm để tiến hành Đổi mới thực sự vì Đột 
phá lần thứ ba đã xuất hiện. Chỉ có như thế 
Niềm tin Lan truyền mới xuất hiện trong mỗi 
người Dân và đất nước mới được phát triển. 

 

Ảnh trên: Lễ Bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XI ngày 19/1/2011.   
Ảnh giữa: Cầu Nhật Tân, Hà Nội. Hạ tầng kỹ thuật Việt Nam đã có, song vẫn rất 

thiếu Hạ tầng tinh thần.    
Ảnh dưới: Hình vẽ mô tả quan niệm muốn thành công, cần xác định rõ Mục tiêu 

và Con đường. Hai việc này chỉ khả thi  khi có một Hệ thống triết lý đúng đắn tạo lập 
trên cơ sở Văn hóa, Đạo đức và Khoa học, thay vì được thực thi trên cơ sở Duy ý chí. 
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Nếu cuốn “Học thuyết Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và đi tới 
tương lai” xuất bản tháng 12/2007 là công trình khoa học được công bố 
chính thức đầu tiên đã sử dụng thuật ngữ “Học thuyết Hồ Chí Minh”; thì 
văn bản số 193-CV/HĐLLTW ngày 27/11/2007 của Hội đồng Lý luận TW 
là văn bản chính thức đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng 
thuật ngữ “Học thuyết Hồ Chí Minh”.  

Đây là các đột phá có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc định hình 
các nhận thức mới nhằm hoạch định chủ trương, chính sách, cũng như  xây 
dựng Hệ thống Triết lý mới cho Việt Nam trong Thế kỷ 21 trên cơ sở tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

 

             III) ĐỘT PHÁ TRIẾT LỸ CŨ LẦN THỨ HAI 
 

Đại hội Đảng XI thống nhất từ bỏ một Triết lý cốt lõi 
của Mô hình Xô Viết là “Nhà nước độc quyền chiếm hữu tư liệu 

sản xuất chủ yếu” và giương cao tư tưởng Hồ Chí Minh 

Đại hội XI đã bước đầu xác lập các tư tưởng mới phù hợp với xu thế 
phát triển. Với số phiếu áp đảo Đại hội Đảng lần thứ XI đã loại bỏ tư tưởng 
“Nhà nước độc quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu”. Đây là cuộc đột 
phá lớn vào những tư tưởng đã từng làm mưa làm gió trong thế kỷ 20, nhưng 
đến thế kỷ 21 đã đi vào lịch sử. Thành tựu này là kết quả của các nỗ lực 
đột phá không ngừng nghỉ của Giới tinh hoa trong Tầng lớp Chính thể, 
Tầng lớp Tri thức và các Tầng lớp Xã hội khác từ năm 1976 đến nay. 

Một trong những mốc của cuộc Đột phá này là ngày 19/1/2011, thay 
mặt toàn thể Đại hội Đảng XI, Tân Tổng Bí thư long trọng cam kết: “… 
Trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân: Tập thể Ban chấp hành TW Đảng 
khóa XI sẽ cùng toàn Đảng … thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động, 
…, kiên định tinh thần độc lập tự chủ, phát huy dân chủ, sáng tạo, không 
ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức và Phong 
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

 

Cam kết của Tổng Bí thư đã làm rõ hơn thành công của Đại hội Đảng 
lần thứ XI, vì trước đó mới nhấn mạnh việc Học tập Đạo đức của Bác Hồ; 
Đáng chú ý là Tổng Bí thư không nhắc các tư tưởng ngoại lai được xây dựng 
trên quan điểm Duy vật, nay không còn phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

Đây là các tiền đề lớn cho Kiến tạo Niềm tin mới cho dân tộc. Ngoài  
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Đột phá lần thứ ba là mốc son báo hiệu việc 
Việt Nam sẽ nhanh chóng Hội nhập vào Thế giới với một 

   Chí khí mới và một Triết lý - Niềm tin cốt lõi mới 

 Ở thế kỷ 20, người Việt đã thể 

hiện phẩm chất Tự do, Sáng tạo khi tự 
tìm Triết lý riêng cho mình, nhiều phần đi 
trước thời đại. Chủ nghĩa Nhân vị của “Đệ 
nhất Cộng hòa Việt Nam” (1954 - 1963)  
nhận định: CNCS và CNTB đều bất cập vì 
dựa trên Chủ nghĩa Duy vật, Chủ nghĩa 
thực chứng, với CNTB, con người chỉ như 
nơi ưu tiên tiêu thụ hàng hóa, với CNCS, 
con người chỉ như công cụ sản xuất.   

 Triết lý - Niềm tin của Chủ nghĩa Nhân vị là con người 

vừa có Thể xác vừa có Tâm linh, nên ngoài nhu cầu tiêu thụ 
và khả năng sản xuất, Con người còn hướng tới cao siêu. Chủ 
nghĩa Nhân vị có mục đích là "Tam Nhân" - “Ba Con người”:  
Con người Nội tại, Cộng đồng và Siêu nhiên. “Nội tại” là Đào 
tạo bề sâu Con người gồm Tự do và Trách nhiệm; “Cộng 
đồng” là Phát triển bề rộng Con người gồm gia đình, xã 
hội, quốc gia, nhân loại, thiên nhiên. “Siêu nhiên” là Củng cố 
bề cao Con người về tín ngưỡng để có "Chân, Thiện, Mỹ". 

Để đến “Tam Nhân” cần qua “Tam Giới”: Cảnh 

giới Sức khỏe,  Đạo đức; và Trí tuệ. Để qua “Tam Giới”, cần 
có “Tam Túc”: 1) Tự túc Tư tưởng để suy luận tìm Chính 
nghĩa; 2) Tự túc Kỹ thuật để khai thác Khả năng; 3) Tự túc Tổ 
chức để phát huy Sáng tạo, vì có Chính nghĩa mới thu dụng  
Khả năng, có Khả năng mới có Sáng tạo. Lấy “Tam Giới” làm 
cơ sở, lấy “Tam Túc” làm công cụ để đến "Tam Nhân". Vì coi 
Con người làm gốc nên Chủ nghĩa này lấy tên là “Nhân vị”. 

Vượt các Chủ nghĩa đương thời, song Chủ nghĩa Nhân 

vị không thành công, vì mới nói về Con người, chưa nói về 
Thần đạo Việt Nam và Tinh hoa Thế giới. Chủ thuyết Hồ Chí 
Minh mang Hòa bình, Thống nhất cho đất nước vì xây dựng 
trên Triết lý “Và”,  coi “Con người và Nhân loại”, “Quốc gia và 

Thế giới”, “Hiện hữu và Tâm linh”… đều là một. Người Việt Nam Khát vọng về Tự do, 
Sáng tạo. Đột phá lần thứ ba đã bắt đầu với việc xuất hiện các Triết lý mới, ví như: 
Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo + Thần đạo Việt Nam mạnh 
mẽ + Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất. 
 
 

Ảnh trên: Bác Hồ với phụ nữ và trẻ em. 
Ảnh dưới, từ trên: 1) Túi đựng sách “Việt Nam thế kỷ 21 - Niềm tin, Chính thể, Con 

người”, tái bản lần đầu tháng 1/2019 đề xuất Hệ thống Triết lý mới; 2) ) Cuốn “Việt Nam, 
nguyên nhân lạc hậu và con đường phát triển” của Viện N/C SENA, năm 2010 
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việc định hình chống Tham nhũng, Tổng Bí thư sau đó còn chỉ ra sự 
xuống cấp về văn hóa khi ông nói về một bộ phận không nhỏ trong thế hệ 
trẻ đã “Chán Đảng, khô Đoàn, nhạt Chính trị”.  

Ngày 31/12/2012, Tổng Bí thư đã nhận thức rõ về sự thiếu vắng Triết 
lý khi ông đến Hội đồng Lý luận Trung ương và giao nhiệm vụ: Cần “Đột 
phá trong nghiên cứu Lý luận”. Về việc này Báo Nhân dân viết: “Tổng Bí 
thư mong muốn, … Hội đồng phải có bước tiến mới, phải có dấu ấn, đột phá 
trong nghiên cứu Lý luận; … Nhưng cái mới phải trên cơ sở Cương lĩnh, 
Chiến lược đã có”.  

Nhiệm vụ Tân Tổng Bí thư giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương 
khó đáp ứng mong muốn tiến bộ của xã hội, bởi bất khả thi về phương diện 
Lý thuyết và Thực tiễn, do thực chất vẫn duy trì Triết lý cũ. Tuy nhiên, việc 
này cho phép Giới Tinh hoa có điều kiện để từng bước xây dựng Triết lý 
mới, để xã hội không bị sa vào tình trạng “Khoảng trống về Triết lý”.  

Thế nhưng 8 năm đã trôi qua và đến hôm nay, cả Hệ thống Chính trị, 
Thể chế và Xã hội vẫn còn phải nỗ lực hơn, để cho những cam kết của 
Tổng Bí thư khóa 11 và 12 Nguyễn Phú Trọng trở thành hiện thực.  

Giai đoạn quá độ này đã đến lúc phải kết thúc, để bước sang giai đoạn 
từ bỏ Hệ thống triết lý của thế kỷ 20 và tạo lập cho Việt Nam một Hệ thống 
triết lý mới của thế kỷ 21. Trong tiến trình này vai trò của 5 Giới tinh hoa 
của 5 Tầng lớp xã hội có vai trò quyết định. 

 
 
 
 

 

IV) ĐỘT PHÁ TRIẾT LÝ CŨ LẦN THỨ BA 
Tạo lập Hệ thống Triết lý mới từ Triết lý cơ bản - Niềm tin cốt lõi 

 là “Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo + Thần đạo 
 Việt Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất 

 

Thủ tướng Chính phủ tuyên bố “Năm 2016 là năm Quốc gia Khởi 
nghiệp của mọi tầng lớp nhân dân”. Triết lý “Toàn dân” này được xem như 
việc mở đầu cho tiến trình Kiến tạo Hệ thống Triết lý mới, cơ sở để hình 
thành Chính trị mới, Thể chế mới, Văn hóa mới.  

Đây là kết quả của các Giới Tinh hoa trong Xã hội và Chính thể đã 
từng bước đột phá nhằm từ bỏ Hệ thống Triết lý của Mô hình kiểu Xô Viết 
để từng bước đưa Hệ thống triết lý Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo xây dựng    
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 Việt Nam lạc hậu là vì quá chú trọng tới khu vực Đô thị,  
mà chưa chú  ý đúng mức đến vùng Nông thôn, nhất là vùng  

Đồng bằng sông Cửu Long, vùng núi và vùng biển đảo 

Từ Thống nhất 1975 nay đã 44 năm. Với thời gian đó, nhiều nước là quốc gia 

phát triển. Với thời gian này, Việt Nam không hoàn thành công nghiệp hóa; Thiếu 
công nghệ riêng, Doanh nghiệp Việt Nam ở đáy chuỗi cung ứng. Công nhân, nông dân 
bán sức lao động chỉ đủ tồn tại. Môi trường ô nhiễm,  
Niềm tin xuống cấp,…  Tất cả do Triết lý và Văn hóa 
cũ quá lạc hậu, trong khi đó lại quá chậm xây 
dựng Triết lý mới, Văn hóa mới. 

Thiếu Triết lý mới nên tầm nhìn ngắn, vì thế 

đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Nội tốn kém, phiền 
nhiễu chưa xong, đã thấy cao tốc Bắc Nam, vừa vô 
lý, vừa lo lệ thuộc Trung Quốc. Thiếu Triết lý mới 
nên chống Tham nhũng khó, vì với “Mô hình Duy 
vật”, trong Chính thể hiện hành quá nhiều người có 
nhu cầu ở thang bậc thấp.    

Vì thế, việc bây giờ phải sớm thay thế Triết 

lý và Thể chế XHCN kiểu Xô Viết gắn với Triết lý 
“Hoặc” bằng Thể chế phát triển mới gắn với Triết 
lý “Và” của thế kỷ 21 là “Bình đẳng, Hội nhập, Sáng 
tạo và Hữu thần” có nền tảng là Triết lý Hồ Chí Minh 
“Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.     

Lịch sử cho thấy không nước nào trở thành 

cường quốc nhanh như Liên Xô. Song, cũng chỉ rõ, 
thế giới từ lâu đã xếp Chủ nghĩa Mác - Lênin và Mô 
hình CNXH kiểu Xô Viết vào kho tàng lịch sử, bởi: 
Trên toàn thế giới năm 2019, kể cả ở Nga và Việt 
Nam, không đâu giống với Liên Xô năm 1917.   

Ngày 7/7/2019, Ngài Ousmane Dione, Giám đốc 

quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nói với báo 
chí điều mà Lãnh đạo và Giới tinh hoa rất cần suy ngẫm: 
“Người Dân và Lãnh đạo Việt Nam không thể sống với 
cụm từ “Không làm được". Cái tôi nói ở đây là, những gì 
đưa ta đến đây giờ không phù hợp nữa, vì đã xong 
nhiệm vụ rồi. Mô hình hiện nay đã đến giới hạn”.   

 
 

 

Ảnh trên, từ trên:  1) Báo tháng 7/2019 đưa tin Hà Nội lại vay gần 100 triệu USD 
cho Dự án tai tiếng, là “Đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Nội”. 2) Lụt  ở vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long; 3) Sạt lở ở vùng núi phía Bắc. Hiện vẫn tồn tại tình trạng các Đại Dự án 
từ cao tốc đến sân bay lớn quá tập trung ở khu vực đô thị, hạ tầng ở các vùng xa ít được 
chú ý. Trong khi lẽ ra hạ tầng ở các vùng xa, nhất là các đảo phải được chú ý hơn.    

Ảnh dưới:  Ngài Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam. 
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trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh trở lại vai trò chủ đạo cả về phương 
diện Thực tiễn và Lý luận. 

Trong khuôn khổ này, tháng 11/2016, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ 
đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:  

1) Các viện nghiên cứu cần có các nghiên cứu thể hiện tầm nhìn chiến 
lược, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu các vấn đề dài hạn, trung hạn và 
trước mắt, giữa tình hình quốc tế và bối cảnh trong nước. 

2) Đẩy mạnh hơn nữa công tác Tổng kết thực tiễn, Nghiên cứu lý 
luận, chú trọng kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai, dự 
báo xu hướng phát triển, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc 
hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở giai đoạn mới.  

3) Các viện nghiên cứu phải là cầu nối, kênh thông tin quan trọng, 
chính thống trong công bố, phổ biến các kết quả nghiên cứu, đánh giá độc 
lập, có tính xây dựng về hiệu quả, hiệu lực thực thi chính sách của Nhà nước 
tới cộng đồng khoa học và nhân dân để tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã 
hội đối với quá trình triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội. 

Hưởng ứng mong muốn của Lãnh đạo và nhu cầu Đổi mới cấp bách 
của Xã hội, một phong trào rộng rãi ở trong và ngoài nước ngày càng lớn 
mạnh, đã thu hút ngày rộng rãi các Giới tinh hoa và các Tầng lớp xã hội 
nhằm đề xuất một Hệ thống triết lý mới và Mô hình phát triển mới cho Việt 
Nam thế kỷ 21 trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội.  

Mục tiêu của phong trào Đổi mới này là quyết tâm tạo nên một bước 
Đột phá trong tiến trình xây dựng một Văn hóa mới, một Chính thể mới 
nhằm đưa Việt Nam trở thành một Quốc gia Văn hóa và Hùng cường trong 
thế kỷ 21.  

Ngày 8/3/2019, trong khuôn khổ của phong trào Đổi mới, trang web 
Think Tank Việt Nam của Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA được hình 
thành với mục tiêu xây dựng một Hệ thống Triết lý phát triển cho Việt Nam 
thế kỷ 21, đồng thời tạo lập các mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội.      

Ngày 1/11/2019,  trong quá trình tìm kiếm và xây dựng các Triết lý 
mới nhằm Đột phá cho Đổi mới Chính trị, Đổi mới Thể chế, Đổi mới Văn 
hóa, Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA đã tiếp tục nghiên cứu và xuất 
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bản cuốn sách: Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo 
+ Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất.    

 Vấn đề là không cần và không thể khư khư giữ mãi một ngọn đèn xưa 
từng chói sáng, nhưng nay chỉ còn leo lét, mà phải nỗ lực để khi đến cung 
đường mới, Đất nước lại có những ngọn đèn Chính trị mới, Thể chế mới, 
Văn hóa mới, chiếu sáng mạnh hơn, xa hơn. Những ngọn đèn mới luôn 
được nạp năng lượng từ Thực tiễn sẽ đưa Dân tộc tiến nhanh hơn, gần hơn 
tới mục tiêu Tự do, Hạnh phúc.  

 

                  V) VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA  
                  ĐỘT PHÁ TRIẾT LÝ LẦN THỨ BA  

Liên tiếp kể từ năm 1986 đến nay là các Đột phá vào Hệ thống Triết lý 
và Mô hình XHCN kiểu Xô Viết. Tiêu biểu trong đó là ba cuộc Đột phá:  

Đột phá Triết lý lần thứ nhất vào năm 2007, do Hội đồng Lý luận TW 
và Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA phối hợp thực hiện, khẳng định vai 
trò và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh là Học thuyết Hồ Chí Minh.  

Đột phá Triết lý lần thứ hai vào năm 2011, do Đại hội Đảng lần thứ 
XI thực hiện khi thống nhất từ bỏ một Triết lý cốt lõi của Mô hình Xô Viết là 
“Nhà nước độc quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu”.  

Đột phá Triết lý lần thứ ba vào năm 2019, đặc trưng là sự xuất hiện 
các Triết lý mới, mà một trong đó là Triết lý cốt lõi – Niềm tin mới:  “Việt 
Nam nhất định phát triển” dựa trên ba trụ cột cơ bản: Người Việt Tự do, 
Sáng tạo;  Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ; Tinh hoa các Quốc gia phát triển 
nhất. Đây được xem là cơ sở tạo lập Hệ thống Triết lý mới nhằm thay thế các 
Triết lý của Mô hình Xô Viết như “Kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo”, 
“Công hữu hóa đất đai”, … đang làm đất nước sa vào yếu kém, tụt hậu. 

 

Đột phá Triết lý lần thứ ba này không những xóa bỏ những cái “Cũ kỹ, 
Hư hỏng”, mà quan trọng là còn xây dựng những cái “Mới mẻ, Tốt tươi”, bắt 
đầu bằng việc hình thành và thúc đẩy 5 Giới Tinh hoa của 5 Tầng lớp xã hội 
ở Việt Nam, trong đó tiên phong là Giới tinh hoa Tầng lớp Chính thể và Giới 
tinh hoa Tầng lớp tri thức, nhằm từng bước tự gắn kết để hình thành Đội 
tiên phong của Sự nghiệp Phát triển đất nước, đưa Việt Nam trở thành một 
Cường quốc biển, một Quốc gia phát triển. 
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 Đột phá Triết lý lần thứ ba này cũng bắt đầu bằng việc thực hiện đồng 
bộ, triệt để, toàn diện Đổi mới Chính trị, Đổi mới Thể chế và Đổi mới Văn 
hóa, với mục tiêu là: 

1) Chấm dứt các xung đột do thiếu vắng Niềm tin;  

2) Kiến tạo Hòa bình trong Hội nhập;  

3) Thúc đẩy Việt Nam thành một Quốc gia Văn hóa và Hùng cường.  

 Đột phá Triết lý lần thứ ba là chỉ báo cho một kết quả tất yếu, đó là 
sự kết thúc của Hệ thống Triết lý cũ có cốt lõi là “Hẹp hòi, Phân biệt, Áp đặt 
và Hữu thần” hiện đang đóng vai trò thống soái, để mở ra một Hệ thống 
Triết lý mới có cốt lõi là “Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo và Hữu thần” dự 
kiến sẽ có vai trò chủ đạo bắt đầu từ mùa Xuân năm 2021.  

Hệ thống Triết lý mới là nền tảng và động lực đưa Việt Nam sớm trở 
thành “Vùng đất lành” của Gia đình, Dân tộc và Thế giới, mở đầu tiến trình 
đưa Việt Nam trở thành  một Quốc gia Phát triển vào năm 2045.    
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                                     Phần 5 
 

XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT BẮT ĐẦU BẰNG 
MÔ HÌNH “MỘT QUỐC GIA BA VÙNG LÃNH THỔ”    

 

I) CHƯA THỰC SỰ ĐỔI MỚI VĂN HÓA VÀ  
    CHÍNH TRỊ, CHO NÊN CÀNG NỖ LỰC ĐỔI MỚI  
         THỂ CHẾ, XÃ HỘI CÀNG THÊM CHIA RẼ  

Hiện có nhiều vấn đề mà xã hội không đồng thuận với Chính thể, 
trong đó có các Triết lý về tổ chức, về nhân sự của bộ máy công quyền. Họ 
cho rằng, Thứ nhất: Làm việc phải có đầu, có đuôi, phải biết “Làm gì?”, rồi 
mới biết “Ai làm?”, vì thế đầu tiên là phải xác định Đường lối mới, rồi đến 
Tổ chức mới, sau cùng mới là Nhân sự mới. 

 Thứ hai: Không nên thấy ai làm tốt việc này thì lấy đó là điều kiện 
để tùy ý đưa lên vị trí cao hơn, vì cho đó là người tốt và giỏi. Ví như thấy 
đánh giặc giỏi thì cho làm Kinh tế. Chống tội phạm giỏi thì cho làm Chủ tịch 
Thành phố. Trừ trường hợp đặc biệt, còn cách làm cảm tính như vậy, sẽ dẫn 
đến Quốc phòng sẽ chẳng mạnh hơn mà Kinh tế thì yếu kém, cũng như tội 
phạm sẽ chẳng bớt đi, còn Thành phố thì trì trệ, không phát triển.  

Ngày  29/11/2017, Ban Bí thư TW Đảng họp Quán triệt Nghị quyết 
TW 6, trong đó có Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tại 
đây, ông Trưởng Ban Tổ chức TW nói, đến ngày 1/3/2017, Việt Nam có 
chừng 4 triệu người nhận lương Nhà nước, chưa kể quân đội, công an. Tỷ 
lệ này trên 1.000 dân ở ta là 43 người chưa kể quân đội, công an. Ở nước 
khác con số này chỉ bằng 1/3 của ta, lại đã kể quân đội, công an, như 
Philippines 1.000 dân 13 người; Ấn Độ 16 người; Indonesia 17 người.  

Ông Trưởng ban cho biết: “Theo Nghị quyết 39, sau 2 năm phải 
giảm 14 vạn đến 15 vạn người, song sau thời gian này không những 
không giảm mà lại còn tăng thêm 9 vạn 6.000 người”. Ông cũng cảm thán 
về việc triển khai Nghị quyết: “Chủ trương của Đảng mà thực hiện không có 
khen, có chê, có kỷ luật thì rất khó”. Điều ông Trưởng ban nói rất chính xác 
và diễn ra đã nhiều năm, song khó ở chỗ là kỷ luật ai mới đúng? Căn cứ vào 
đâu để kỷ luật? Và ai ra kỷ luật bây giờ? Khi mà ai trong hệ thống cũng thủ 
sẵn “Thượng phương bảo kiếm”. Đó là thực hiện “đúng quy trình”.  

Không thấy ai nói về nguyên nhân của tình trạng này, trong khi nếu 
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không chỉ ra nguyên nhân thì tình trạng “Sợi dây rút kinh nghiệm, rút hoài 
không hết” sẽ vẫn tiếp diễn. Vấn đề chỉ do trên chưa muốn nghe lời nói 
thẳng, mà dưới cũng chưa dám nói lời nói thật, cho nên mới dẫn đến tình 
trạng “nửa trăng, nửa đèn” nêu trên, chứ vấn đề thực ra rất đơn giản.   

Như nhiều nhà quản lý hàng đầu nhận định, cũng như thực tiễn cho 
thấy, nay không còn nguy cơ tụt hậu nữa mà về mọi phương diện Việt Nam 
so với thế giới đã tụt hậu thực sự và điều nguy hiểm nhất là khoảng cách tụt 
hậu ngày càng lớn.  

Nguyên nhân chỉ có thể là do Con người và Chế độ. Như trên vừa 
nói, Con người về cơ bản là làm đúng Quy trình, tức làm theo Chế độ, thế 
nhưng kết quả vẫn không như mong muốn, vậy thì chỉ còn một lý do duy 
nhất, đó là Quy trình sai, Chế độ sai. Sai thì sửa, có gì đâu mà người thì 
dấu, người thì lúng túng không dám nói. Dĩ nhiên, có thể không sửa, song 
nếu thế thì càng làm, càng sai, sai mãi sẽ suy sụp. 

Hiện ta đã có Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 
khóa 12 “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Song Nghị quyết này sẽ khó thành 
hiện thực, một khi không tiến hành Đổi mới Chính trị, Đổi mới Thể chế và 
Đổi mới Văn hóa.  

Vấn đề sẽ rõ, khi đặt câu hỏi: Vì sao tỷ lệ hưởng lương trên 1.000 
dân của Việt Nam chưa kể quân đội, công an đã gấp ba lần các nước 
khác, mặc dù với các nước này đã tính cả quân đội, công an? Câu trả lời là 
Nhà nước ta được xây dựng theo Mô hình XHCN kiểu Xô Viết, có các Triết 
lý phát triển như: “Kinh tế Nhà nước là chủ đạo”, “Công hữu hóa đất đai”,… 
Điều đó có nghĩa là phải có một số người ăn lương đủ lớn để thực hiện hai 
công việc này. Tiếp theo lại phải có một lượng cán bộ đủ lớn để hướng dẫn 
số người ăn lương này thực hiện “Đúng Quy trình”.  

Dĩ nhiên, lại còn phải cần một lượng cán bộ, công an đủ lớn nữa để 
theo dõi, giám sát số người trên, sao cho không “Thất thoát tài sản Xã hội 
Chủ nghĩa”. Ba lần đủ lớn, tức là rất, rất lớn. Điều đáng ngại là con số 
“Rất, rất lớn” này không ngừng tăng và về nguyên tắc khó mà giảm, vì xã 
hội ngày một phát triển, càng cần thêm việc, thêm người.  

Đó là chưa kể, một khi ba loại người “Đày tớ của nhân dân” kể trên 
cấu kết với nhau để cố ý làm “thất thoát tài sản XHCN”, thì tất yếu nảy sinh  
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Để Biểu tượng Hà Nội “vừa Việt Nam, vừa Thế giới 
 trong  thế kỷ 21”, có thể chọn Tháp Bút, Chùa Một Cột  hay  

Hoàng thành Thăng Long, thay vì Khuê Văn Các 

Biểu tượng Khuê Văn Các, Văn Miếu, 

Hà Nội không phù hợp vị thế Thủ đô một 
Quốc gia ngàn năm văn hiến, do bộc lộ rõ sự 
Lệ thuộc, Sao chép từ tên đến ý tưởng ở 
Khuê Văn Các, Khổng Miếu, Khúc Phụ, Trung 
Quốc (tr. 123). Ngoài ra, quá nhỏ về quy mô, 
sơ sài về kiến trúc và nghệ thuật trang trí. 
Chưa kể, vì sao phải vọng ngoại, khi không 
thiếu các biểu tượng Văn hóa Độc lập 

thuần Việt, gắn với truyền thống anh hùng dựng nước và giữ nước, đầy chí khí và 
trí tuệ, ví như Tháp Bút, Đài Nghiên với đôi câu đối khí phách: 

                             Tràn quanh đảo ngấn mực đầy hồ 

                                Chạm bầu trời thế bút ngất núi 

Tháp Bút (năm 1865), Đài Nghiên, Hồ Gươm, Trời xanh là bộ tứ bảo kỳ vĩ đất 

Việt, trời Nam, lấy nước hồ làm mực, lấy trời xanh làm giấy, lấy nghiên đá “Ngậm 
nguyên khí mà mài hư không, ứng sao Thai mà làm ra Thay đổi”. Tháp có bài minh có 
Triết lý: “Tháp nhờ núi mà cao thêm, núi nhờ tháp mà truyền mãi. Từ ấy, Núi là biểu 
tượng của Võ công mà Tháp là biểu tượng của Văn hóa, cả hai dựa vào nhau mà tồn tại, 
lưu truyền” (“Võ công” là Sức mạnh cứng; “Văn hóa” là Sức mạnh mềm, “Dựa vào 
nhau” để tạo nên Sức mạnh thông minh, đâu phải đến nay mới rõ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh trên: Thành nhà Hồ, Thanh Hóa, kinh đô Việt Nam thời đó; Di sản Văn hóa 
Thế giới. Thành bằng đá quy mô lớn, có giá trị độc đáo ở Đông Nam Á và là một trong số 
ít thành lũy bằng đá trên thế giới. Thành xây chỉ 3 tháng và dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ 
nhưng một số đoạn vẫn nguyên vẹn. Nhà Hồ đã làm nhiều kỳ tích như dời Đô, kinh tế 
phát triển, công nghệ tiên tiến, song vẫn sụp đổ do thiếu Niềm tin của Dân.  

Ảnh dưới, từ trái: 1) Mộc bản Kinh Phật Chùa Vĩnh nghiêm, Bắc Giang; Di sản Ký 
ức Thế giới; 2) Chùa Bà Đanh, Hà Nam. Chùa đẹp, cổ kính, rộng 10 ha, có hơn 40 gian, 
song câu ví “Vắng như chùa Bà Đanh” nay vẫn đúng. Có phải vì nơi đây thờ thần nữ 
Pháp Vũ cùng với Pháp Lôi, Pháp Điện, giúp mùa màng thuận lợi, song Thần đạo Việt 
Nam chưa thực sự được coi trọng. 
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tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Điều này rất dễ xảy ra vì ba loại người này 
đều là người làm công, không phải “Người chủ” nên ít quan tâm đến hiệu 
quả, với họ lý tưởng nhất cũng chỉ là quan tâm đến “Đúng Quy trình”, còn tệ 
hơn là “Lợi dụng quy trình”, trong khi ai cũng biết là ông chủ “Nhà nước 
XHCN” thì vô hình, nói cách khác là luôn luôn vắng mặt. 

Triết lý phát triển các nước khác không như Việt Nam, ví như Thủ 
tướng Singapore Lý Quang Diệu cho rằng: “Về kinh tế, Nhà nước chỉ có 
một nhiệm vụ, đó là thu thuế”, ông Thủ tướng Singapore nói thế là vì nước 
ông nghèo, chẳng có tài nguyên để mà bán như Việt Nam và nước của ông 
đã bé lại ít người, cũng chẳng có điều kiện để xuất khẩu lao động như ta. 

Đã tính chuyện thu thuế thì phải thúc đẩy sản xuất. Vì người ít mà 
vừa muốn có thuế thấp để động viên, thu hút người sản xuất, lại vừa muốn 
thu nhiều tiền thuế thì Nhà nước chỉ còn cách thúc đẩy năng suất lao động 
qua việc động viên tinh thần lao động và tiếp thu công nghệ mới nhất, … 
Đơn giản vậy thôi.   

Hồng phúc của Singapore lớn là do quốc gia này chọn được người 
Lãnh đạo có tầm nhìn, có tài năng, phẩm cách, biết xây dựng Hệ thống 
triết lý và Mô hình phát triển ở tầm thời đại. Người dân Singapore được 
khuyến khích, thúc đẩy trở thành những người chủ Đoàn kết, Bình đẳng, họ 
được “Cùng Nghĩ”, “Cùng Làm”, “Cùng Hưởng” với Nhà nước và được Nhà 
nước tạo điều kiện để họ làm chủ. Nhờ thế chỉ trong vòng ba mươi năm, 
Singapore đã trở thành một Quốc gia phát triển, được Thế giới kính trọng. 

Lãnh đạo và cán bộ Việt Nam nhiều năm nay đã sang Singapore để 
học tập, thế nhưng Việt Nam chỉ học cái mình thích, không học cái mình 
cần là Triết lý phát triển và Mô hình phát triển. Trong khi đó trên thế giới 
hôm nay, đất nước nào còn theo Mô hình kiểu Xô Viết thì nước đó đều 
nghèo nàn và tiến gần với suy sụp. 

Bài học cần học ngay từ Trung Quốc, đó là đất nước này đã phát triển 
kinh tế thành công, nhờ sớm biết từ bỏ mô hình Xô Viết, thế nhưng trong 
việc này Việt Nam đã không “tư tưởng tương thông” với Trung Quốc như 
trong nội dung 16 chữ phía Trung Quốc đưa ra.   

 Tất cả các điều nêu trên dẫn đến nhiều hệ lụy, song trước hết làm khối 
Đại đoàn kết vốn đã rất mạnh mẽ trong Thời giành Độc lập (1945 - 1975), thì  
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Nếu như không quan tâm đúng mức “Đến đâu?” 
 và “Đi đường nào?”, mà chỉ chú trọng đến “Đi bằng gì?” 

thì càng quyết tâm, càng nỗ lực, kết quả càng rối 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Sau ngày chiến thắng, nhân dân ta sẽ xây dựng lại 

đất nước ta Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Thế nhưng trong ba yếu tố “Đàng hoàng”, 
“To” và “Đẹp”, nay Việt Nam xem ra mới chú trọng đến yếu tố dễ nhận biết nhất, 
đó là “To”; Tức là mới chú trọng đến phát triển theo chiều rộng, mà chưa chú ý đến 
phát triển theo chiều sâu. Việc chỉ có Triết lý về Duy vật mà thiếu Triết lý về “Đàng 
hoàng” và “Đẹp”, dẫn đến việc chỉ biết coi “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm” làm 
trong mọi lĩnh vực, nhất là Quản trị quốc gia, luôn diễn ra cảnh “dở khóc, dở cười”.  

Đó có thể là Quy định của một Bộ là lợn không 

được ăn thân chuối, thỏ không được ăn cà rốt. Một Bộ 
khác thì cho cán bộ cân cặp học sinh. Một quan chức 
cấp Bộ giải thích giá điện của ta thấp hơn thế giới, nên 
phải tăng mà không cần biết thu nhập của Việt Nam 
thấp hơn thế giới bao nhiêu. Một vị khác lại đưa ra 
chuẩn nghèo mới, theo ông, đã sở hữu hơn 2,3 bóng 
đèn và có tivi, thì không phải nghèo,…   

Một vị có cấp hàm cao hơn, thì giải thích trước 

Quốc hội rằng giá điện bất cập làm cho người dân 
phản ứng là do “Hoa sữa nở sớm”, ý nói do thời tiết 
nóng bất thường. Vậy ra là, nếu hoa sữa nở muộn thì 
tăng giá điện là hợp lý và thuận lòng Dân?  

Thấy rõ sự mẫn cán của các cán bộ trên, song 

càng nỗ lực thì việc quản trị Quốc gia theo Triết lý 
Mô hình XHCN kiểu Xô Viết lại càng thêm rối, do việc 
bất cập về chủ trương, đường lối đã làm triệt tiêu các 
nguồn lực đất nước, làm xã hội mất Niềm tin và nỗ lực 
trở nên vừa đáng trách, vừa đáng thương.    

Việt Nam cần hai điều kiện phát triển: Thứ 

nhất, Việt Nam đang cần có “Mục tiêu mới” và “Con 
đường mới”, tức cần có Hệ thống Triết lý Phát triển 
mới và Mô hình phát triển mới. Thứ hai, Việt Nam cần có các Lãnh đạo can đảm, có 
tầm nhìn, sẵn sàng hành động và hiểu họ cần làm việc với những người khác. 

 
 

Ảnh trên: Ảnh trong bài “Phú Quốc, đất lại nóng”, báo Lao động ngày 12/12/2017, 
viết: “Giá đất ở Phú Quốc sốt hơn cả đầu năm 2015. Nhưng đáng lo là, sau sự leo 
thang tiền bạc này là sự tuột dốc tình người, tình đời ...” 

Ảnh giữa: Ảnh bài “Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 4 lần lùi tiến độ, dân 
Thủ đô chán ngán”; Báo cùng ngày viết, có 13 km đường, mất đến gần 700 nhân viên 
vận hành, Dự án đội vốn, phải vay tiền Trung Quốc và trả lãi cao, sao cứ phải “Đúng 
Quy trình”? Sao không “đắp chiếu” cái đã, để tiền và công sức làm việc đáng làm?  

Ảnh dưới: Tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế. 
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nay trở nên suy yếu bởi sự không đồng thuận trước hết trong 5 Giới tinh hoa, 
cũng như của 5 Tầng lớp xã hội. Nhiều cuộc biểu tình, đình công đã nổ ra là 
minh họa cho nhận định này.  

Việc Chính thể mong muốn và hy vọng củng cố và phát huy sức 
mạnh của khối Đại Đoàn kết dân tộc bằng cách “Ra lệnh” và “Cường 
quyền”, không những đã không giải quyết được sự việc, mà còn làm tình 
trạng mất Đoàn kết ngày càng thêm sâu sắc.  

 

II) VIỆT NAM ĐANG THỰC HIỆN  
CHIẾN LƯỢC “BA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 

 QUỐC GIA” BẮC BỘ, TRUNG BỘ, NAM BỘ 
 

Nhu cầu Đổi mới Chính trị, Thể chế và Văn hóa của đất nước đang 
ngày càng lớn. Với triết lý Duy vật, coi Vật chất quyết định hết thảy, Việt 
Nam quyết định tập trung Đổi mới Kinh tế, bao gồm Đổi mới cơ cấu ngành, 
cơ cấu Thành phần kinh tế và cơ cấu Vùng kinh tế. Đây cũng là một yêu cầu 
khách quan cấp thiết trong tiến trình phát triển đất nước và hội nhập Quốc tế.  

Để  thúc đẩy sự phát triển cho mỗi địa phương, đồng thời tạo mối liên 
kết và phối hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã và đang        
lựa chọn một số tỉnh, thành phố để hình thành nên Ba vùng Kinh tế 
Trọng điểm Quốc gia Bắc Bộ, Trung Bộ, và Nam Bộ, với mong muốn đột 
phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước tiến lên 
nhanh chóng và bền vững, tạo điều kiện nâng cao mức sống toàn dân và 
nhanh chóng đưa đất nước phát triển. 

Hiện Việt Nam có Ba vùng Kinh tế trọng điểm với 24 tỉnh, thành phố:  
Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, 

Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. 
Vùng Kinh tế Trọng điểm Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa 

Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.  
Vùng Kinh tế Trọng điểm Nam Bộ gồm 8 tỉnh, thành phố:  TP. Hồ 

Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình 
Phước, Long An, Tiền Giang. Ngoài ra, còn có Vùng Kinh tế Trọng điểm 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm 4 tỉnh, thành phố: TP. Cần Thơ, An 
Giang, Kiên Giang, Cà Mau. 

Chủ trương thành lập các Vùng Kinh tế trọng điểm Quốc gia Bắc Bộ, 
Trung Bộ, Nam Bộ (Vùng KTTĐ Đồng bằng sông Cửu Long thực chất là mở  
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Tiếp nối Ba Kỳ với bao nhiêu kỳ tích, giờ đây Việt Nam   
 có “Ba vùng lãnh thổ” để bước vào Giai đoạn Phát triển  

Kỳ tích Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ được thể hiện tại trang 239, cuốn “Việt Nam 

nhất định phát triển” của Viện N/C SENA, xuất bản năm 2002: 

“Trong 80 năm, hai mươi triệu dân Việt 

Nam đã làm nên nhiều kỳ tích. Các thành phố lớn 
được xây từ kênh rạch như Sài Gòn - Chợ Lớn, 
Biên Hòa, Mỹ Tho, từ các thành trì cũ như Hà 
Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng. Hạ tầng mới hoàn 
chỉnh, từ đường thủy, bộ, đường sắt xuyên Việt 
đến cầu cảng, hầm mỏ, sân bay, từ đô thị đến 
các vùng xa xôi, từ Tây Nguyên, Đà Lạt, tới các 
vùng rừng núi phía Bắc. 

Kinh tế và Văn hóa phát triển rực rỡ. Chữ 

quốc ngữ thay chữ Hán - Nôm. Từ ăn, ở, mặc 
cho đến báo chí; từ điêu khắc đình làng đến 
tượng đài ngoài trời; từ thơ Đường cho đến thơ 
mới; từ văn vần ra văn xuôi; Đã xuất hiện các 
nhà Kinh doanh, nhà Kỹ nghệ lớn của dân tộc 
như Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi, ..., Một 
nhà nghiên cứu nổi tiếng thời đó đã viết “Tất cả 
đang hòa nhập Thế giới hiện đại”.  

Sẽ khó lý giải những kỳ tích trên, nếu chỉ 

nói đến hơn 20 triệu người dân Việt Nam, mà 
quên nhắc đến  đóng góp của các nhà văn hóa, 
nhà khoa học, nhà kinh doanh, nhà truyền 
giáo, ... nước ngoài, qua cái gọi là “Bị mở cửa”. 
Dĩ nhiên, phải kể đến Thể chế và Chính sách 
hợp lý của nhà cầm quyền bấy giờ”.       

“Kỳ tích ba Kỳ” càng ấn tượng hơn vì 

Chính quyền thời đó không nợ công và không bị 
tệ nạn Tham nhũng đe dọa tồn vong. Một trong 
những nguyên nhân là bởi Chính thể cầm quyền 
thời đó coi “Kinh tế và Văn hóa” là hai mặt 
của một vấn đề. Họ xác định văn hóa là nền 
tảng và động lực phát triển chứ không xác định 
“Kinh tế là nhiệm vụ trung tâm” như Chính thể 
cầm quyền của ta hiện nay.   

  
Ảnh từ trên: 1) Ga Hàng Cỏ, Hà Nội ở Bắc Kỳ; 2)  Tàu điện Bờ Hồ, Hà Nội thời 

Pháp còn đến năm 1985; 3) Đại Nội Huế ở Trung Kỳ; 4) Kho bạc Sài Gòn ở Nam Kỳ;  
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rộng của Vùng KTTĐ Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ), bước đầu đáp ứng nhu 
cầu Thực tiễn, và đóng góp tích cực cho sự phát triển địa phương và cả nước.  

 Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào Kinh tế theo Hệ thống triết lý được 
xây dựng trên nền tảng Chủ nghĩa Duy vật, Vô thần và Duy khoa học đã tỏ 
ra không còn phù hợp với Thực tiễn. Đã đến lúc phải thay đổi Mô hình này 
trước đòi hỏi ngày càng lớn, càng nhanh của đất nước. Việc số lượng các tỉnh 
và cả số vùng Kinh tế trọng điểm tăng nhanh, việc phải ban hành Quy chế 
Phối hợp làm việc của vùng Kinh tế trọng điểm, minh họa cho nhận xét này.  

Đó là chưa kể đến việc Mô hình này quá chú trọng đến Kinh tế Nhà 
nước với cơ chế “Xin - Cho” kiểu Mệnh lệnh, mà chưa chú ý đúng mức đến 
các Động lực phát triển Kinh tế, cũng như Môi trường Phát triển Kinh tế phù 
hợp  xu thế phát triển của Thế giới.  

Vì thế, việc đề xuất xây dựng Thể chế “ Ba vùng Lãnh thổ” là hết sức cần 
thiết và có khả năng đáp ứng cả trước mắt và lâu dài các nhu cầu Thực tiễn. 

                              
III) MÔ HÌNH “BA VÙNG LÃNH THỔ” LÀ BƯỚC KẾ TIẾP  

        CỦA CÁC “VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA”                                                       

Nhìn chung, Mô hình Ba vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Trung Bộ, 
Nam Bộ đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, song trước 
những nhu cầu phát triển mới, đã bộc lộ nhiều bất cập, trong đó bất cập lớn 
nhất là chưa đáp ứng cùng lúc hai nhu cầu phát triển đang diễn ra mạnh 
mẽ, đó là “Tập quyền hơn” để phát huy Sức mạnh Trung ương, và “Phân 
quyền hơn” để thúc đẩy Chủ động Sáng tạo ở các cấp Địa phương.  

Việc kéo dài “Chính thể Mệnh lệnh” theo Mô hình XHCN kiểu Xô 
Viết dẫn đến việc Quản trị Quốc gia bế tắc và khiến cách giải quyết trở nên 
luẩn quẩn. Ví như thấy ở dưới làm quá sai thì rút việc lên trên, song trên 
không giải quyết được hết thì lại đẩy xuống, hoặc tăng biên chế để có người 
giải quyết. Việc nay lại dẫn đến một nghịch lý buông xuôi trước việc cát cứ, 
vùng, miền, địa phương.  

Các chuyên gia của Viện N/C - Think Tank SENA (trong đó một số 
đã có mặt từ những ngày đầu của Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng 
Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và các Tổ điều phối của các 
Bộ, ngành và Địa phương, được thành lập theo Quyết định số 20/2004/QĐ-
TTg ngày18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ) cho rằng, đã đến lúc giải  
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Bài thơ với câu hỏi “Đất nước mình rồi sẽ  
về đâu  Anh?” như đặt ra cho mỗi người Việt có  lương tri  

và là một chỉ báo về Việt Nam nhất định phát triển 

 Một vị Tiến sĩ mang đến bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô 

giáo Trần Thị Lam, trường chuyên Trung học phổ thông Hà Tĩnh, làm tháng 4/2016. Ông 
nói, đây là bài thơ tiêu biểu trong Giai đoạn “Cùng tắc biến” về Đường lối. Bài thơ 
mang đến Khí phách và Niềm tin là đất nước sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh, vì Việt 
Nam là một dân tộc đủ Chí khí, đủ Trí tuệ. Bài thơ đã làm người đọc, từ Lãnh đạo đến 
người Dân phải suy ngẫm và xúc động, có nội dung: 

Đất nước mình ngộ quá phải không Anh? 

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn 
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm 
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi… 

Đất nước mình lạ quá phải không Anh? 

Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ 
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ 
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay... 

Đất nước mình buồn quá phải không Anh? 

Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc 
Rừng đã hết và biển thì đang chết 
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... 

Đất nước mình thương quá phải không Anh? 

Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại 
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải 
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu... 

Đất nước mình rồi sẽ về đâu Anh? 

Anh không biết em làm sao biết được 
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước 
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...  

 Vị Tiến sĩ nói, khi người Dân và Thế hệ trẻ đặt câu hỏi minh 

bạch đến thế, có nghĩa là họ đã có sắn lời giải đáp sáng rõ và 
vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. Ông nói: “Đã qua lâu rồi thời “Ơn 
Đảng, ơn Chính phủ”; Giờ đã đến lúc toàn Dân Đoàn kết cùng Dẫn 
dắt, cùng Hành động, cùng Phát triển, để đưa Việt Nam thành một 
“Vùng đất lành”, một Quốc gia Văn hóa và Khởi nghiệp. 

 
Ảnh trên: Cô giáo Trần Thị Lam, tác giả bài thơ. 
Ảnh giữa: Học sinh Trung học Phổ thông. Các em rồi sẽ không 

còn phải học Triết lý “Đấu tranh là Động lực phát triển” nữa. 
Ảnh trên: Học sinh Việt Nam ở Mỹ. Năm 2019 là năm thứ 17, số 

lượng du học sinh Việt Nam ở Mỹ không ngừng tăng lên.  
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quyết tận gốc “Chính thể Mệnh lệnh”, bằng cách thay đổi Thể chế, để xây 
dựng và áp dụng phương án “Một Quốc gia với Ba vùng Lãnh thổ”, hay 
“Một Quốc gia có Ba cấp Hành chính – Kinh tế”: Quốc gia – Vùng – Tỉnh. 

Trong phương án này, căn cứ vào các yếu tố đặc thù về  Chính thể, về 
Văn hóa và Địa lý, … toàn quốc được chia thành Ba vùng Lãnh thổ Bắc 
Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Các vùng Lãnh thổ đều có vùng biên giới, lãnh hải,  
đất liền và vùng biển, đảo. Các vùng biển đảo tiêu biểu cho ba miền Bắc, 
Trung, Nam là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. 

Các vùng biển đảo này có vị trí đặc biệt vì có vai trò trong sự nghiệp 
bảo vệ và phát triển đất nước, cho nên phải là “Đặc khu Văn hóa & Tri 
thức Quốc tế”, chứ không thể biến thành nơi kiếm tiền theo cách thức “chia 
lô bán nền”, hay thu thuế “bảo kê” từ các sòng bạc cao cấp kiểu casino.   

Mỗi vùng Lãnh thổ đều có Thủ phủ. Thủ phủ Vùng Bắc Bộ là Hà 
Nội. Thủ phủ Vùng Trung Bộ là Đà Nẵng và Thủ phủ Vùng Nam Bộ là 
TP. Hồ Chí Minh. Trong Ba vùng này, xét về phương diện Thể chế, thì 
vùng Bắc Bộ là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của Hệ 
thống Triết lý nay đã trở nên lạc hậu với Mô hình XHCN kiểu Xô Viết. 

Ba vùng Lãnh thổ được phân bổ như sau: 
 
 

a.  Vùng Lãnh thổ Bắc Bộ: Rộng 143.946 km2,  
      Dân số: Khoảng 38 triệu người.                                                   

Bao gồm 27 tỉnh: 1. Bắc Kạn; 2. Bắc Giang; 3. Bắc Ninh;   4. Cao 
Bằng; 5. Điện Biên; 6. Hà Giang; 7. Hà Nam; 8. Hà Nội; 9. Hải Dương; 10. 
Hải Phòng; 11. Hòa Bình; 12. Hưng Yên; 13. Lai Châu; 14. Lào Cai; 15; 
Lạng Sơn; 16. Nam Định; 17. Nghệ An; 18. Ninh Bình; 19. Phú Thọ; 20. 
Quảng Ninh; 21. Sơn La; 22. Thái Bình; 23. Thái Nguyên; 24. Thanh Hóa; 
25. Tuyên Quang; 26. Vĩnh Phúc; 27. Yên Bái. 

 

b. Vùng Lãnh thổ Trung Bộ: Rộng 115.041 km2; 
    Dân số: Khoảng 17 triệu người. 

Bao gồm 16 tỉnh: 1. Bình Định; 2. Đà Nẵng; 3. Đắk Lắk;  4. Đăk 
Nông; 5. Gia Lai; 6. Hà Tĩnh; 7. Khánh Hòa; 8. Kon  Tum; 9. Lâm Đồng; 10. 
Ninh Thuận; 11. Phú Yên; 12. Quảng Bình; 13. Quảng Nam; 14. Quảng 
Ngãi; 15. Quảng Trị; 16. Thừa Thiên-Huế. 
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        Sẽ thôi “Rất lớn, vô cùng khó”, một khi tạo lập nên một Hệ thống 
            Triết lý mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có cốt lõi “Bình đẳng, Hội nhập, 

        Sáng tạo” và nền tảng “Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền” 

Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đến 

năm 2020 để “Công nghiệp hóa đất 
nước theo hướng hiện đại” từ Đại hội 
VII, nay hầu như không đạt. Đã thế, 
kinh tế trì trệ, văn hóa xuống cấp, xã 
hội mất Niềm tin. Điều đó làm xã hội 
bị dồn nén quá nhiều vấn đề, trong 
khi nhẽ ra phải giải quyết từ lâu.  

Ngày 16/5/2019, khai mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã 

làm rõ thêm nhận định trên, khi nêu nhiều vấn đề “Rất lớn, vô cùng khó”, như: 
 

 Xem xét có cần thiết sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội tới hay không? 
 Làm rõ các Khái niệm “Đổi mới Chính trị”, “Đổi mới Kinh tế” là thế nào? 
 Định hướng, hình dung nước ta vào năm 2030, 2045 sẽ như thế nào? 

 “Rất lớn”, sao giờ ta mới thấy? “Vô cùng khó”, sao giờ ta 

mới hỏi? Đã 30 năm Đổi mới, sao giờ vẫn chưa rõ về Đổi mới 
Chính trị, Đổi mới Kinh tế? ... Đó là bởi vấn đề không ở nội dung, 
mà do tư tưởng bảo thủ, tham nhũng trong “Một bộ phận không 
nhỏ” cản trở. Trong bối cảnh này, nêu lên được các vấn đề 
“Rất lớn, vô cùng khó” như trên đã là một Đột phá.   

 Hơn 10 năm trước, nhiều Lão thành Cách mạng như ông 

Nguyễn Mạnh Can đã viết cho Lãnh đạo: “ Phải sửa gấp Điều lệ 
Đảng vì mục tiêu của Đảng không thể là xây dựng Chủ nghĩa, mà 
phải là xây dựng Tổ quốc,”… Các vấn đề khác mà Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước nêu ngày 16/5/2019, cũng được giải đáp đầy đủ 
ở cuốn “Về một Việt Nam tươi đẹp sau năm 2020”, xuất bản 
ngày 19/5/2019 của Viện N/C – Think Tank SENA.   

Xưa là Mỹ, Anh, Pháp, Đức,… nay là Hàn Quốc, 

Singgapore, Israel, … Họ đều là Quốc gia phát triển, trước 
hết nhờ thay đổi Mục tiêu, Đường lối, Giải pháp ngay ở 
đỉnh cao thành công. Không nước nào lại để “Nước đến 
chân vẫn “kiên định” chưa nhảy’’ như Việt Nam ta.    

Nay: Trà ngon đã sẵn; Hãy bỏ đi trà cũ đã hết hương vị, rửa sạch ấm chén, trân 

trọng pha trà mới từ nguồn suối ngọt; Hãy tĩnh khí, tụ thần, đón khách Tinh hoa và 
bằng hữu gần, xa, để cùng bàn về Tương lai tươi sáng và những Điều tốt đẹp.   

 
 

 

Ảnh trên: Ban Thư ký Đại hội VII. Từ trái là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Nguyễn 
Phú Trọng; Thứ ba từ trái là Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Mạnh Can. 

Ảnh giữa: Hoa đào, biểu trưng cho Mùa Xuân mới .  
Ảnh dưới: Chõng trà quê, một trong các điểm trung tâm “Vùng đất lành” của Gia đình 

.nông thôn Việt Nam. 
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c. Vùng Lãnh thổ Nam Bộ: Rộng 71.964 km2; 
    Dân số: Khoảng 34 triệu người   

Gồm 20 tỉnh Nam Bộ: 1. An Giang; 2. Bà Rịa-Vũng Tàu; 3. Bạc Liêu; 
4. Bến Tre; 5. Bình Dương; 6. Bình Phước; 7. Bình Thuận; 8. Cà Mau; 9. 
Cần Thơ; 10. Đồng Nai; 11. Đồng Tháp; 12. Hậu Giang; 13. TP. Hồ Chí 
Minh; 14. Kiên Giang; 15. Long An; 16. Sóc Trăng; 17. Tây Ninh; 18. Tiền 
Giang; 19. Trà Vinh; 20. Vĩnh Long. 

 
IV)  HỆ THỐNG “KIẾN TẠO 3 CẤP” TÍCH CỰC ĐƯA 

           HỆ THỐNG TRIẾT LÝ MỚI ĐẾN VỚI CUỘC SỐNG   

 Thế giới có hai loại Chế độ là Chế độ “Ra lệnh” và Chế độ “Phục vụ”. 
Chế độ “Ra lệnh” đề cao Quyền lực tuyệt đối người đứng đầu và thực thi 
quyền lực kiểu “Áp đặt”. Chế độ “Phục vụ” thượng tôn Dân chủ và tiến bộ 
xã hội. Giờ đây, việc chuyển từ Chế độ “Ra lệnh” sang Chế độ “Phục vụ” là 
tất yếu. Đây là điều không thể khác vì thực tiễn trên Thế giới cho thấy quốc 
gia nào theo chế độ “Ra lệnh” đều đói nghèo, tụt hậu và nhanh chóng suy 
sụp. Hệ thống này ở Việt Nam được thể hiện cụ thể bằng Thể chế “Xin - 
Cho 2 cấp”: Cấp Trung ương và cấp Tỉnh-Thành phố; Cấp Tỉnh-Thành phố 
gồm cấp Quận-Huyện và cấp Phường-Xã. 

Việc áp dụng  Hệ thống “Kiến tạo 3 cấp” góp phần tích cực giải 
quyết tình trạng trên, gồm : Cấp Trung ương, cấp Vùng, và cấp Tỉnh, Thành 
phố; Cấp Tỉnh-Thành phố gồm cấp Quận-Huyện và cấp Phường-Xã. Theo 
Thể chế “Ba vùng Lãnh thổ”,  Ba vùng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều có 
vùng biên giới, lãnh hải, đất liền và vùng biển.  

Hệ thống Hành chính - Kinh tế mới 3 cấp cho phép vượt qua tình trạng 
“Trung ương làm việc của Địa phương”, cũng như kiến tạo, thúc đẩy tính 
chuyên nghiệp trong quản lý trên cơ sở làm rõ việc Trung ương và Địa 
phương; Như thế, vừa tăng cường sức mạnh Trung ương, vừa tạo sự chủ 
động cho địa phương. Ngoài ra, còn giảm biên chế, thúc đẩy tạo ra liên kết 
phát triển vùng.  

Trong Thể chế Hành chính – Kinh tế mới, Chính quyền Trung ương 
tập trung giải quyết các vấn đề lớn của đất nước như: Ngoại giao, An ninh, 
Quốc phòng, hay xây dựng khung cho các bộ luật, xây dựng hạ tầng cấp 
quốc gia, ... Đồng thời, quyết định Chiến lược Phát triển, cơ cấu tổ chức,   
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Có hai vấn đề đích thực “Rất lớn, vô cùng khó”, song chưa nêu là: 
  “Làm thế nào để tạo lập Niềm tin cho Dân? Cho Quốc tế?” và “Làm thế nào để xây 

dựng Khối Đại đoàn kết Dân tộc & Đại đoàn kết Quốc tế vững mạnh?”  

Hệ thống Chính trị, Thể chế và Văn hóa của Việt Nam đang dần theo quỹ đạo mà 

Bác Hồ đã vạch ra trong Di chúc của Người. Đó trước hết là “Phải chống lại những gì đã 
cũ kỹ, hư hỏng”; Và tiếp theo là “”Để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Ngày 16/5/2019 
có thể xem là một trong dấu ấn cho việc “Tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”, khi Tổng Bí 
thư, Chỉ tịch nước đặt ra những vấn đề chiến lược của đất nước “Rất lớn, vô cùng 
khó”. “Rất lớn”  đã thấy rõ, vì đây là những vấn đề chiến lược trọng đại.   

“Vô cùng khó” là bởi Hệ thống Chính trị hiện nay của Việt 

Nam được xây dựng theo Mô hình Cộng hòa XHCN kiểu Xô Viết; 
Mô hình này lại được xây dựng theo quan niệm Hẹp hòi, Chia rẽ và 
Áp đặt của Chủ nghĩa Duy vật, Chủ nghĩa Duy Khoa học và Chủ 
nghĩa Vô thần; Cho nên, những vấn đề “Rất lớn, vô cùng khó” được 
xác định ngày 16/5/2019, mới chỉ đúng ở tầm Tổ chức, còn với 
tầm nhìn Quốc gia và Quốc tế thì thiếu vắng hai vấn đề cốt lõi là: 
“Làm thế nào để tạo lập Niềm tin cho Dân? Cho Quốc tế?” và 
“Làm thế nào để xây dựng Khối Đại đoàn kết Dân tộc & Đại 
đoàn kết Quốc tế vững mạnh?”.  

“Vô cùng khó” còn bởi xác 

định và giải quyết các vấn đề nêu 
trên chỉ khả thi khi có một điều kiện 
tiên quyết; Đó là có một Chính thể 
và một Văn hóa “Của Dân, vì Dân, 
do Dân và cùng Dân”, tức là một 
Chính thể và một Văn hóa Dân 
chủ Cộng hòa được xây dựng 
trên cơ sở “Trăm điều phải có 
thần linh pháp quyền”. 

“Vô cùng khó” còn là vì khó giải quyết theo 

kiểu “Cả Hệ thống Chính trị vào cuộc” như cũ, mà 
phải có sự tham gia của Giới Tinh hoa và toàn 
Dân tộc. Trong Di chúc năm 1968, lúc đầu Lãnh tụ 
Hồ Chí Minh viết “Đây là một cuộc Chiến tranh để 
chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng;...”, sau 
Người sửa lại “ Đây là một cuộc Chiến đấu ...”. Với 
sự thông tuệ, Người đã thấy trước xây dựng một 
Chính thể mới, một Văn hóa mới là “Vô cùng khó”, nhưng nhất định thắng lợi, khi 
“Động viên toàn Dân, giáo dục toàn Dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của Dân”.  

 

Ảnh từ trên: 1) Ảnh Cụ Hồ ở Việt Bắc do Nghệ sĩ Hồng Nghi chụp năm 1948. Tấm 
ảnh được ông Nguyễn Mạnh Can trân trọng lưu giữ từ đó đến nay; 2) Trích Di chúc năm 
1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chữ “Tranh” vẫn rõ ràng và chữ “Đấu” được viết 
bằng mực đỏ; 3) Thế hệ trẻ Việt Nam, niềm hy vọng về Tự do, Sáng tạo của người Việt. 
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Lãnh đạo chủ chốt cho các vùng Lãnh thổ Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.    

Chính quyền Vùng có trách nhiệm thúc đẩy phát triển kinh tế, an 
sinh, xã hội, giáo dục đào tạo, … trong Vùng Lãnh thổ. Lãnh đạo mỗi vùng 
có các cơ quan chuyên ngành trợ giúp (ví như Tổng cục Giáo dục & Đào tạo 
Vùng Bắc Bộ; Tổng cục Khoa học & Công nghệ Vùng Nam Bộ, … theo cơ 
cấu tổ chức của Trung ương). Trong sứ mệnh này, vai trò của Chính thể cầm 
quyền thúc đẩy và xây dựng “Môi trường Kiến tạo” là rất quan trọng.  

Trong các hoạt động Hành chính – Kinh tế cũng như các hoạt động khác 
tại Ba vùng lãnh thổ Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, thì biển, đảo có ý nghĩa 
quan trọng đặc biệt, vì thế trong 21 Triết lý phát triển cho Việt Nam thế kỷ 
21, ở phần mở đầu trang web “Think Tank Việt Nam”, Triết lý thứ 4 viết:  

“Từ truyền thuyết và lịch sử thời Lạc Long Quân xưa, Việt Nam đã là 
một quốc gia có khát vọng tiến ra biển. Giờ đây chỉ lo Kinh tế biển là không 
đủ, đã đến lúc Việt Nam phải nhanh chóng trở thành một Quốc gia biển; 
Đây là nguồn động lực mới thúc đẩy vừa giữ gìn Độc lập, Chủ quyền, vừa 
bứt phá phát triển, góp phần thúc đẩy Hội nhập, thông qua xây dựng khối 
Đồng minh chiến lược”. 

 

V) THỂ CHẾ “KIẾN TẠO 3 CẤP” LÀ CƠ SỞ 
PHỤC HƯNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN ĐỂ VIỆT 

 NAM TRỞ NÊN “VÙNG ĐẤT LÀNH CỦA THẾ GIỚI’’  

Đặc trưng nổi bật của Chính thể Mệnh lệnh là Triết lý “Một chế độ”. 
Việc này quen thuộc đến nỗi, chỉ cần đâu đó như ở Trung Quốc chẳng hạn, có 
một người tuyên bố thực hiện Triết lý “một Nhà nước, Hai chế độ”, là đã thấy 
ông này vĩ đại như Kha Luân Bố (Cách đọc theo tiếng Trung tên nhà thám 
hiểm người Tây Ban Nha là Colombo ở thế kỷ 15) tìm ra châu Mỹ. Trong khi 
đó đây chỉ là việc bình thường với thế giới, và là một trong các bước đi đầu 
tiên để Trung Quốc đến với Thế giới và Thế giới đến với Trung Quốc.    

Việc mỗi vùng miền của một Quốc gia, do tính đặc hữu của mình, 
cần có một Thể chế riêng, phù hợp, đã trở nên điều phổ biến ở các nước tiến 
bộ và phát triển, bởi ở các nước này thì thành công trước hết là nhờ việc 
phân quyền hợp lý giữa Trung ương và địa phương theo Triết lý “một Nhà 
nước, nhiều Chế độ”, căn cứ vào Trình độ phát triển, Đặc thù địa Chính trị, 
địa Kinh tế, cũng như sự Khác biệt về Văn hóa.  
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 Việt Nam lạc hậu là vì Lãnh đạo và Giới tinh hoa cũ quá  
 ít tạo thuận lợi cho chính Mình và Người khác có Chí khí, có Học vấn  

  và được Tự do đi tìm Hạnh phúc theo cách của mỗi người 

Có Mô hình tiên tiến thì mặt tích cực được phát huy, mặt tiêu cực thu hẹp, 

ẩn náu; Gặp Mô hình suy thoái, lạc hậu thì ngược lại. Trong Mô hình tiên tiến, Lãnh đạo 
và Giới tinh hoa tiêu biểu cho các yếu tố tích cực. Trong Mô hình suy thoái, lạc hậu họ 
tiêu biểu cho các yếu tố tiêu cực. Qua Lãnh đạo và Giới tinh hoa hiện nay thấy rõ, đã 
đến lúc cấp bách phải từ bỏ Mô hình Xô Viết, đồng thời tạo lập Triết lý mới, Mô 
hình phát triển mới.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Viện Nghiên cứu Xã hội học Hoa Kỳ thì, người Việt trong điều kiện bình 

thường có 10 đặc tính cơ bản:   
1) Cần cù lao động, song dễ thỏa mãn. 
2) Thông minh, sáng tạo, song thích đối phó, thiếu tư duy dài hạn. 
3) Khéo léo, song ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm. 
4) Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại ít có ý thức nâng lên Lý luận. 
5) Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít học vì chí khí, đam mê, mà     
     học vì gia đình, sĩ diện, việc làm, nên kiến thức thiếu cơ bản và hệ thống.  
6) Xởi lởi, chiều người, song không bền. 
7) Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ.  
8) Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ khi có khó khăn,   
     còn khi có điều kiện sống tốt hơn, tinh thần này ít xuất hiện. 

          9) Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi hiếu thắng, lặt vặt, làm mất đại cục. 
10) Thích tụ tập, song lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh.    

Muốn thành công trước hết phải “Biết người, biết mình”. Nhấn mạnh kết quả của 

Viện Nghiên cứu Xã hội học Hoa Kỳ ở đây là do: Thứ nhất, để Hội nhập, cần biết 
người khác nghĩ gì về mình, nhất là về Hoa Kỳ, cường quốc số 1 và sẽ là đối tác chiến 
lược toàn diện hàng đầu của Việt Nam; Thứ hai, muốn tự thay đổi để Hội nhập, cần 
biết: Mình Đã là ai? Đang là ai? và quan trọng: Sẽ là ai? Có hai điều này sẽ tránh 
được việc tự hào lầm lẫn kiểu “Mình phải thế nào thì người ta mới thế chứ”, bởi người ta 
cư xử với mình thế nào, trước hết không chỉ ở ta, mà còn ở nhu cầu của họ.   

 

Ảnh từ trái: Phan Bội Châu (1867-1940) quan niệm: Có Chí khí, có Tự do; Phan 
Chu Trinh (1872-1926) cho rằng: Có Học vấn, có Tự do; Hồ Chí Minh (1890-1969) kế 
thừa và phát huy tư tưởng của tiền nhân: Có Chí khí, có Học vấn, có Tự do.  
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Thể chế “Một Nhà nước nhiều Chế độ”, sẽ chấm dứt tệ nạn xã hội 
dưới phải “Xin”, trên phải Cho”, tăng tính Minh bạch và Trách nhiệm Giải 
trình; Khuyến khích các Giới tinh hoa của 5 Tầng lớp xã hội đua tranh đóng 
góp cho Sự nghiệp phát triển đất nước, thông qua Kết nối giữa các lĩnh vực 
vật chất và tinh thần trong toàn xã hội, đặc trưng của thời Cách mạng Xã hội 
4.0, nhờ đó nhiều thành tựu mới sẽ xuất hiện thông qua tương tác giữa các 
yếu tố Khác biệt.  

  Để Quốc gia trở nên tươi đẹp hơn sau năm 2020 và để Việt Nam 
đến 2045 trở thành một Quốc gia Văn hóa và Hùng cường, một “Vùng đất 
lành của Thế giới”, có nhiều việc cần phải làm ngay, trong đó trước hết là: 

 Ngay từ bây giờ, mỗi Lãnh đạo đến mỗi người Dân, phải thực sự Học 
tập; Phải coi trọng Đoàn kết tức Hội nhập Dân tộc, Hội nhập Quốc tế; Phải 
hun đúc Chí khí, để Phục hưng Thủ đô Hà Nội; Phục hưng Quốc gia, 
nhằm đưa Việt Nam thành một Quốc gia Văn hóa và Hùng cường vào 
năm 2045, với 5 đặc trưng: 

  

1) Một nước Việt Nam Hòa bình, Thống nhất, Độc lập, Dân chủ và 
Giầu mạnh, góp phần xứng đáng vào Sự nghiệp Cách mạng thế giới, và có  
Quốc hiệu là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

2) Một Chính thể mới, một Văn hóa mới, được xây dựng trên cơ sở 
một Hệ thống Triết lý phát triển, có cốt lõi là “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng 
tạo, Hữu thần” và nền tảng là “Trăm điều phải có Thần linh Pháp quyền”. 

3) Khối Đại Đoàn kết Dân tộc có trọng tâm là 5 Tầng lớp Tinh hoa 
mới của 5 Tầng lớp Xã hội mới. 

4) Quản trị Quốc gia theo Thể chế Ba vùng Lãnh thổ. 

5) Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ.   

Năm 2019, tiến trình thực sự Đổi mới đồng bộ, triệt để và toàn diện 
Chính trị, Thể chế, Văn hóa ở Việt Nam đã bắt đầu./.   
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Phần 1 
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 

                         ĐỘT PHÁ CHO VIỆT NAM ĐỘC LẬP 
 

 

 

I) ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 TÁI HIỆN 
LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA VIỆT NAM 

 

1) Lịch sử hào hùng của Việt Nam tích tụ trong 
ba Tuyên ngôn Độc lập của ba Tổ Trung Hưng 

Lịch sử Việt Nam hàng ngàn năm, song nổi bật là ba Tuyên ngôn Độc 
lập gắn với ba vị Tổ Trung Hưng đã hoàn thành sự nghiệp đánh đuổi Ngoại 
xâm, mang lại Độc lập và Thống nhất cho đất nước: Vị Tổ Trung Hưng thứ 
nhất là Ngô Quyền. Chừng gần 500 năm sau xuất hiện vị Tổ Trung Hưng thứ 
hai là Lê Lợi. Chừng 500 năm tiếp theo xuất hiện vị Tổ Trung Hưng thứ ba 
là Hồ Chí Minh. Trong ba vị này có một vị được Dân tôn vinh là Thánh, đó 
là Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh.  

Vị Tổ Trung Hưng Ngô Quyền, sinh ngày 12/3/897, mất ngày 18/1/994 
tại Thành Cổ Loa, còn được biết đến với tên Tiền Ngô Vương, Ngài là vị vua 
đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, Ngài là người lãnh 
đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, kết 
thúc gần một thiên niên kỷ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của 
Việt Nam.   

Năm 1077, danh tướng Lý Thường Kiệt (1019 - 1105), chắt của Ngô 
Quyền cất quân đánh giặc. Vào khi đất trời thanh vắng, các vị thần nước   
Việt đã hiển linh và đọc 4 câu thơ thể hiện “Ý Trời - Ý Dân” tức Niềm tin 
cốt lõi của Dân tộc: Việt Nam là một Quốc gia Độc lập và kẻ nào mạo 
phạm điều thiêng liêng này, thì Trời, Đất và Người bắt chúng thảm bại, dù 
đó là bọn giặc ngoại xâm cùng hung, cực ác hay bọn bán nước cầu vinh thối 
nát, ươn hèn:  

                             Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
                                     Tiệt nhiên phận định tại thiên thư 

                             Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
                             Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư  

Nhiều nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế đã xem 4 câu thơ giản dị, 
song lại hàm chứa những nội dung quan trọng nhất này đã khẳng định Việt 
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Nam là một Quốc gia Độc lập và cho rằng, đây chính là bản “Tuyên ngôn 
Độc lập lần thứ nhất của Việt Nam”. 

Gần 400 năm sau, vào năm 1428, cảm nhận được ý Dân và cũng chính 
là ý Trời,  vị Tổ Trung Hưng Lê Lợi và người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi 
đã viết nên Bản Bình Ngô Đại cáo bất hủ. Áng văn tràn đầy tính nhân văn và 
trí huệ, lại đậm chất đảm lược và tài hoa này được nhiều người xem là bản 
“Tuyên ngôn Độc lập lần thứ hai của Việt Nam”.  

Ngay từ những dòng khởi đầu của bản Tuyên ngôn lần thứ hai này đã 
khẳng định, không phải yếu tố nào khác, mà cốt lõi sức mạnh dân tộc là 
“nền Văn hiến”, chính từ đây Việt Nam có đủ sức mạnh để giữ vững Độc 
lập và bình đẳng với nước lân bang lớn là Trung Quốc: 

Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu 

Núi sông bờ cõi đã chia 
Phong tục Bắc Nam cũng khác 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập 
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. 

Hơn 500 năm tiếp theo, tháng 8/1945, tận dụng thời cơ phát xít Nhật 
đầu hàng Đồng Minh, tổ chức Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt 
Minh, được Lãnh tụ Hồ Chí Minh thành lập ngày 19/5/1941, đã cùng dân tộc 
giành được chính quyền.  

Ngày 26/8/1945, tại nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội, Lãnh tụ Hồ Chí 
Minh chủ tọa cuộc họp chuẩn bị soạn Tuyên ngôn Độc lập và tổ chức mít 
tinh công bố việc ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  

Ngày 30/8/1945, mặc dù tình trạng đang khẩn trương, gấp rút, song 
Lãnh tụ Hồ Chí Minh vẫn trân trọng mời một số bậc tinh hoa góp ý cho bản 
Tuyên ngôn Độc lập do Người soạn. Trên cơ sở những đóng góp này, ngày 
31/8/1945, Người bổ sung thêm cho Dự thảo Tuyên ngôn Độc lập.   

Ngày 2/9/1945, trước hàng vạn quần chúng trên Quảng trường Ba 
Đình, Hà Nội, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai 
sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây được xem là “Tuyên ngôn Độc 
lập lần thứ ba của Việt Nam”, trong đó khẳng định, Việt Nam là một Quốc 
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  Việt Nam là Quốc gia Độc lập, Thống nhất. Kẻ nào mạo phạm điều  
thiêng liêng này, thì Trời, Đất và Người bắt chúng thảm bại, dù đó là bọn giặc 

 ngoại xâm cùng hung, cực ác hay bọn bán nước thối nát, ươn hèn     

Biết nhà Tống cho sửa thành Ung Châu xâm lược Đại Việt, Lý 

Thường Kiệt dẫn 4 vạn quân và voi chiến đi đường biển từ châu Vĩnh 
An (Quảng Ninh) tiến đánh trước; Ngày 30/12/1075, ông chiếm Khâm 
Châu, ngày 2/1/1076, chiếm Liêm Châu. Đường dài 120 km, phải qua 
núi Thập Vạn. Hẹn ngày 18/1/1076, hội quân đánh Ung Châu. Đô giám 
Quảng Tây là Trương Thủ Tiết đem quân ứng cứu, Lý Thường Kiệt đón 
ở ải Côn Lôn, chém chết tại trận rồi phá thành Ung Châu, buộc Tri châu  
tự thiêu. Lý Thường Kiệt lên Bắc lấy Tân Châu. Quân ở đây bỏ thành 
chạy trốn. Thấy địch tan rã ý chí xâm lược, Lý Thường Kiệt rút quân về.  

Sử thần Ngô Thì Sĩ, trong Việt sử tiêu án viết: “Nước ta đánh 

nhau với Trung Hoa nhiều lần. Vua Ngô Tiên Chúa đánh Bạch Đằng, 
vua Lê Đại Hành đánh Lạng Sơn, vua Trần Nhân Tôn đánh đuổi Toa 
Đô, Thoát Hoan, song những trận vẻ vang đều là giặc đến nước, bất 
đắc dĩ phải ứng chiến. Còn đường đường, chính chính đem quân vào 
nước người, đánh không ai địch nổi, về không ai dám đuổi theo, như 
trận đánh Ung, Liêm này thật đệ nhất võ công, từ đấy người nước Tầu 
không dám coi thường chúng ta, đồ cống, hình thức thơ từ, không dám 
hà trách, chỉ sợ sinh hiềm khích”. 

 Dưới thời Tổ Trung Hưng Lê Lợi, Quân sự và Ngoại giao Đại Việt “Đàng hoàng, 

Mạnh mẽ”, không “Cắt đất”, không “Uốn lưỡi”, như năm 1084, sứ bộ ta do Trạng nguyên 
Lê Văn Thịnh dẫn đầu sang Tống đòi đất. Quan bên Tống là Thành Trạc trả lời: “Đất mà 
quân nhà vua đánh lấy thì trả cho Giao Chỉ. Còn đất mà các người coi giữ lại mang nộp thì 
khó mà trả”. Lê Văn Thịnh đáp:  “Đất có chủ, 
các viên coi giữ mang nộp và trốn đi thì đất ấy 
thành vật ăn trộm của chủ. Việc tự ý lấy trộm 
đã không tha thứ được thì kẻ ăn trộm hay 
người tàng trữ vật ăn trộm, pháp luật cũng 
không dung. Huống chi chúng lại mang đất 
ăn trộm để dâng thì chỉ làm nhơ bẩn sổ sách 
nhà vua”. Trước thái độ cương quyết này, 
Tống chấp nhận cắt sáu huyện Bảo Lạc, 
Luyện, Miêu, Đinh, Phóng, Can cùng với hai 
động Túc, Tang giao cho Đại Việt. 

 

Ảnh trên: Tranh vẽ Lý Thường Kiệt ở bìa sách của nhà sử học Hoàng Xuân Hãn.  
Ảnh giữa: Tượng thờ Đinh Tiên Hoàng. Trước có họ Khúc xưng Tiết độ sứ, rồi Ngô 

Quyền xưng vương, song chỉ nhà Đinh mới thực sự ở ngôi cao, buộc điển lễ, sắc phong 
của cường quyền phương Bắc phải công nhận là một Quốc gia độc lập, thống nhất.  

Ảnh dưới: Đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh. Hiếm ngôi đền nhỏ nào lại thu hút nhiều 
khách thập phương, đặc biệt là giới kinh doanh đến để “vay vốn” như vậy. Hệ thống Ngân 
hàng của ta mà được giới kinh doanh tín nhiệm như vậy, thì Doanh nghiệp tư nhân và 
kinh tế đất nước chắc chắn rất phát triển. 
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gia Tự do và Độc lập, được xây dựng và gìn giữ trên nền tảng triết lý “Độc 
lập và Đồng minh”, “Việt Nam và Thế giới” tất cả đều là một, khi viết:   

 “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, 
một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm 
nay, dân tộc đó phải được Tự do! Dân tộc đó phải được Độc lập… Toàn thể 
dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của 
cải để giữ vững quyền Tự do, Độc lập ấy”. 

Nếu Bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” là Tuyên ngôn Độc lập lần thứ 
nhất đã nêu lên Niềm tin cốt lõi: Việt Nam là một Quốc gia Độc lập; thì 
Bình Ngô Đại cáo”, bản “Tuyên ngôn Độc lập lần thứ hai của Việt Nam” đã 
nhấn mạnh Niềm tin mới: Việt Nam là một Quốc gia Độc lập và bình đẳng 
với Trung Quốc. Bản “Tuyên ngôn Độc lập lần thứ ba của Việt Nam” đã 
khẳng định Niềm tin của Dân tộc hôm nay: Việt Nam là một Quốc gia Tự 
do, Độc lập và Bình đẳng “Sánh vai với các cường quốc 5 châu”.  

Tóm lại, Lịch sử của Việt Nam là Lịch sử của các sự kiện hào hùng, 
gắn với các anh hùng và toàn dân tộc, trải dài từ Tuyên ngôn này đến Tuyên 
ngôn khác. Trách nhiệm của Thế hệ hôm nay tạo nên các sự kiện mang tính 
lịch sử mới, khởi nguồn từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Thánh Tổ 
Trung Hưng Hồ Chí Minh.   

 

2) Lịch sử đã định hình một Việt Nam  
Độc lập, Thống nhất. Trách nhiệm của hậu thế là  

  đưa Việt Nam trở thành Quốc gia phát triển  

Đã sang thế kỷ 21, thế kỷ của Hội nhập. Chính trong lúc giao hai thời 
đại này,  càng thấy rõ hơn tư tưởng và Chủ thuyết của Lãnh tụ Hồ Chí Minh 
hết sức có ý nghĩa và luôn ở tầm vóc nhân loại. Tháng 11/1945, trước thách 
thức tồn vong và cơ hội lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Dân tộc ta 
đã bước sang một Giai đoạn mới, vì thế cần phải có một Chính thể mới, và 
một Văn hóa mới”.  

Nói cách khác, để Niềm tin trong “Ba bản Tuyên ngôn Độc lập” trở 
thành hiện thực, tất yếu cần xây dựng Chính thể mới, Con người mới, tức là 
từ bỏ các Triết lý cũ để tạo lập Triết lý mới, cơ sở của Chính trị mới, Thể 
chế mới  và Văn hóa mới.  

Căn bệnh làm Quốc gia mất nước và suy sụp từ xưa đã được Bình Ngô 
Đại cáo, “Tuyên ngôn Độc lập lần thứ hai của Việt Nam” chỉ rõ, đó là bệnh  
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 Các vị vua sáng xưa nay không trọng “Cấm” hay “Chống”, mà  
lo tạo lập Chính thể và Văn hóa để Quan và Dân làm điều tốt đẹp 

Tướng quân Lê Phụng Hiểu phụng sự ba triều vua 

đầu nhà Lý là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông và Lý Thánh Tông. 
Ông được thăng chức Đô thống Thượng tướng quân, tước 
hầu. Ông có nhiều công lớn, giữ gìn Đại Việt vững bền cả về 
Chính thể và Văn hóa trên mọi cương vị.  

Các vị vua sáng không dùng chức vụ để thưởng 

công, mà dành chức vụ cho người hiền tài phục vụ Chế 
độ và Bách tính (tức “Trăm họ” - nghĩa như “Nhân dân” bây 
giờ). Như Lê Phụng Hiểu có nhiều công trạng thì được phong 
hầu, cấp đất riêng, để con cháu được hưởng và cúng lễ. Vua 
sáng hay không thể hiện ở chỗ chọn đúng bậc Tinh hoa để 
giao chức vụ, mà không dành cho họ hàng, đệ tử hay người 
cùng phe nhóm, hoặc người làm mình thích ý. 

Lê Phụng Hiểu xin vua cho lên núi ném đao, đao đến đâu cấp đất đến đấy. Vua 

chấp thuận. Kể rằng đao bay xa hơn mười dặm. Từ đó, ruộng thưởng công gọi là “Ruộng 
Thác đao”. GS Vũ Khiêu xếp Lê Phụng Hiểu vào danh nhân Hà Nội, phần do Hội thề đền 
Đồng Cổ, ở Bưởi, Hà Nội, vẫn duy trì lời thề thiêng liêng của ông, khi chém Võ Vương 
trong loạn tam vương. 

Các vị vua sáng không quá dụng công 

để “Chống” hay “Cấm”, mà chú trọng tạo Môi 
trường thuận lợi, để ai nấy đều có điều kiện  
làm điều tốt đẹp, ví như thu xếp cho con các 
quan vào trường riêng có nhiều ưu đãi, gọi là 
“Tập ấm”. Ai đỗ giỏi được làm quan, ai đỗ vớt thì 
cho “Hàm”, đủ để sĩ diện, trượt cho học tiếp. 
Làm thế bố mẹ yên tâm, đỡ phải lo nói dối, lo 
chạy quyền, chạy chức cho các cậu ấm.  

Chống Tham nhũng của ta không như kỳ 

vọng. Nguyên nhân là từ trước đến nay đều lo 
chống theo kiểu kiếm củi về đốt lò, rồi đo củi 
mà tính công; Để dụng nhân như dụng mộc, 
sao không nghĩ “Củi cũng là mộc (gỗ)”, 
chẳng lẽ có mỗi cách “Đốt”. Chưa kể, để 
người thành củi còn do nhiều yếu tố, như do 
Chính thể đã hết Xin/Cho lại “Chủ đạo”, rồi “Sở 
hữu Nhà nước”,… cũng như lẽ ra phải chống 
“Tham nhũng” từ lúc nó chưa xuất hiện. 

 

Ảnh trên: Tượng thờ vua Lý Thái Tổ ở chùa Kiến Sơ, Gia Lâm, Hà Nội 
Ảnh giữa:  Đền Hòa Đình, thờ Lê Phụng Hiểu ở Bắc Ninh      
Ảnh dưới:  Ruộng bậc thang ở Tây Bắc. Đứng đây “Thác đao” chắc xa lắm.   
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“Giữ ý kiến một người… ” và “Chính sự phiền hà”, ngày nay thể hiện dưới 
dạng “Bảo thủ  thích Ra lệnh”, “Tham nhũng quyền lực”; Đây là nguyên 
nhân của Tham nhũng Chính trị, Tham nhũng Quyền lực và Tham nhũng 
Vật chất,   đã được thể hiện minh bạch trong Bình Ngô Đại cáo: 

           “… Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,  
        Tham công danh một chốc, để cười cho tất cả thế gian”. 

Áng văn bất hủ bản “Tuyên ngôn Độc lập lần thứ hai của Việt Nam” 
còn chỉ ra một hậu quả nữa của bệnh “Bảo thủ”, bệnh “Ra lệnh” đã làm đất 
nước lạc hậu, vì bằng mọi cách duy trì một Chính thể kém phát triển: 

“… Chính sự phiền hà, 
Để trong nước lòng dân oán hận”. 

Chính vì căn bệnh “Bảo thủ” và “Ra lệnh” ngày càng ác với Dân, 
hèn với giặc, cho nên ở khắp nơi, từ nông thôn, thành thị đến biên giới, hải 
đảo, đã diễn ra các sự việc làm Trời, Đất và Con người phẫn nộ, đó là:   

“… Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ, 
Bọn gian tà bán nước cầu vinh”. 

Để chấm dứt thời của bọn cướp nước và bán nước ươn hèn lộng hành, 
thì giai đoạn nào cũng vậy, cả Dân tộc bao gồm các Nhóm tinh hoa và Tầng 
lớp Xã hội phải thay đổi Nhận thức để xây dựng nên “Một Chính thể mới” 
và “Một văn hóa mới”. Trong đó, Chính thể mới là sự kế thừa xứng đáng của 
mọi thế hệ tiền nhân đã hy sinh cho đất nước được trường tồn & phát triển; 
Đó phải là một Chính thể “Của dân, Do dân, Vì dân và cùng Dân”.  

Từ khi lập nước đến nay, Việt Nam đã, đang và nhất định là người 
chiến thắng trong “Ba cuộc chiến Văn hóa”: 1) Cuộc chiến Văn hóa chống 
“Tư tưởng bành trướng Đại Hán”; 2) Cuộc chiến Văn hóa chống “Chủ 
nghĩa Thực dân, Đế quốc”; 3) Cuộc chiến Văn hóa chống “Tư tưởng cực 
đoan” với đặc trưng là Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt.   

Cuộc chiến văn hóa lần thứ nhất do “Tư tưởng bành trướng Đại 
hán” gây ra hơn 2000 năm trước, khi người Hán xâm lược các dân tộc lân 
bang. Hầu hết các dân tộc đã bị họ chinh phục. Không có nhiều ngoại lệ, 
trong đó có Việt Nam. Song, điều đặc biệt là sau hàng ngàn năm bị đô hộ, 
người Việt vẫn vùng lên, đánh đuổi các thế lực xâm lược, xây dựng, giữ 
vững nền “Văn hóa Độc lập và Phát triển” trong hơn 10 thế kỷ tiếp theo.  
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Việt Nam đã 3 lần Tuyên ngôn Độc lập. Lần 1: Việt Nam là  
Quốc gia Độc lập; Lần 2: Việt Nam Độc lập và Bình đẳng với Trung Quốc;  

Lần 3: Việt Nam Độc lập và “Sánh vai với các cường quốc 5 châu” 

Hai mươi vạn quân Thanh bị quân Tây Sơn đánh cho tan tác mà chưa kịp hiểu 

vì sao. Chỉ thấy súng nổ vang rền rồi dũng binh và voi chiến như trên trời sa xuống, như 
dưới đất xông lên. Đó là cách đánh bách chiến, bách thắng của Vua Quang Trung – vị 
Hoàng đế của Biển Đông. Ngài đã làm cho Chân lý “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư” trở 
thành hiện thực rõ nét cả trên đất liền, cả trên biển.  

Ngài là vị vua Việt Nam duy nhất từ năm 

1789 đã tổ chức tác chiến với Hạm đội Hải quân 
nước xanh và lực lượng kiểu Thủy quân Lục 
chiến hạng nhất. Kiểu tác chiến này đến thế kỷ 20 
mới biết với quân lực Mỹ. Hải quân Việt Nam oai 
hùng khi đó là kết nối quốc tế giữa thủy binh người 
Chăm, hải tặc Trung Hoa và công nghệ hiện đại. 

Hai Bà Trưng là tên gọi hai chị em Trưng 

Trắc và Trưng Nhị, hai vị nữ anh hùng dân tộc của 
người Việt. Hai Bà khởi binh chống nhà Hán, lên 
ngôi Trưng Nữ vương, lập quốc với kinh đô tại Mê 
Linh. Sử gia Lê Văn Hưu trong Đại Việt sử ký toàn 
thư viết: “Hình thế đất Việt ta đủ dựng được 
nghiệp bá vương. Tiếc rằng, trong khoảng hơn 
nghìn năm sau, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, 
làm tôi tớ cho người phương Bắc, há chẳng 
xấu hổ với hai chị em họ Trưng là đàn bà hay 
sao? Ôi! Có thể gọi là tự vứt bỏ mình vậy”. 

Việt sử Thông giám cương mục chép lời Vua Tự 

Đức: “Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà quyết 
tâm khởi nghĩa, làm chấn động triều đình Hán. Kìa bọn 
nam tử râu mày chịu khép nép làm tôi tớ người khác, 
chẳng mặt dày thẹn chết lắm sao!”. 

Lãnh tụ Hồ Chí Minh viết Việt Nam Quốc sử Diễn 

ca, trong có đoạn: “Quân Tàu nhiều kẻ tham lam/ Dân ta 
há dễ chịu làm tôi ngươi/ Hai Bà Trưng có đại tài/ Phất 
cờ khởi nghĩa giết người tà gian/ Ra tay khôi phục 
giang san”. Tin là sau này, các nhà sử học sẽ viết những 
dòng hào hùng như vậy về Thời đại Việt Nam hôm nay.  

 

Ảnh trên: Tranh vẽ Hải quân của Hoàng đế Quang 
Trung làm chủ Biển Đông và Voi chiến cùa Hai Bà Trưng. 

 Ảnh dưới: Lễ hội Kỷ niệm Hai Bà Trưng ở Sài Gòn 
năm 1961. 

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       230      

 

 Cuộc chiến văn hóa thứ hai do “Chủ nghĩa Thực dân” mở màn 
năm 1858 và tiếp nối bởi các cuộc chiến giữa hai phe.  Ở Việt Nam là phe 
“Dân chủ, Cộng hòa” được Liên Xô trợ giúp và phe “Cộng hòa” được Hoa 
Kỳ trợ giúp; Cuộc chiến này kết thúc năm 1975, nhờ thế, hòa bình, thống 
nhất đã về trên Tổ quốc Việt Nam và đến nay, trong thế kỷ 21 Dân tộc Việt 
Nam lại giương cao ngọn cờ “Văn hóa Độc lập và Phát triển”, như trong 
thế kỷ 20 đã giương cao ngọn cờ Độc lập của Phong trào Giải phóng dân tộc.  

Cuộc chiến văn hóa lần thứ ba do “Tư tưởng Cực đoan” với đặc 
trưng Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt” khởi sự năm 1976, với biểu hiện ban đầu là 
từ bỏ mô hình “Dân chủ, Cộng hòa” của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, đưa chế độ 
“Cộng hòa XHCN” Mệnh lệnh – Xin/Cho kiểu Xô Viết lên ngôi.  

Năm 1991, khi chỗ dựa Liên Xô và phe XHCN sụp đổ, chế độ XHCN 
kiểu Duy vật Xô Viết này lại quay sang chỗ dựa mới là Trung Quốc, dù 
trước đây coi là “Kẻ thù truyền kiếp”. Vì thế, vừa thoát cảnh bom đạn, hàng 
triệu người dân Việt đã phải rời bỏ đất nước; Việt Nam lại sa vào “Bẫy thu 
nhập trung bình” và ngày càng khó phát triển.   

Song chính trong lúc này thì Niềm tin ở chiến thắng của “Văn hóa 
Việt Nam” đã vụt lớn lên và trở nên nguồn động lực ngày càng mạnh mẽ. 
Cho dù hiện nay “Tư tưởng Cực đoan” Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt đã và đang 
biến tướng dưới mọi hình thức “Mệnh lệnh – Xin/Cho” hiện là thế lực cản 
trở tiến bộ nhất và tỏ ra đang có quyền lực nhất. Có hai nguồn động lực nuôi 
dưỡng và thúc đẩy Niềm tin thắng lợi của “Văn hóa Việt Nam”:  

Thứ nhất, đặc trưng của Văn hóa Việt Nam có thể tóm gọn trong 5 
chữ “Nhân văn và Hội nhập”. Tư tưởng “Nhân văn và Hội nhập ” này thấm 
đẫm trong đời sống mỗi người dân Việt và không chỉ là sự tương thân, tương 
ái với nhau như “Bầu ơi thương lấy bí cùng; Tuy rằng khác giống nhưng 
chung một giàn”, hay “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, 
mà còn thể hiện cả với những ngoại nhân từng là kẻ địch, từng gây bao tội 
ác, như đã được thể hiện rõ nét trong bản Bình Ngô Đại cáo - “Tuyên ngôn 
Độc lập lần thứ hai của Việt Nam”, tuyên đọc cách đây hơn 500 năm: 

Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh  
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, 
ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,  
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,  
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Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 – Đột phá cho  
đất nước Việt Nam Độc lập. Từ đây, thế giới và nhân loại  

 biết đến “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ”    

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ở khu lòng 

chảo Mường Thanh, châu Điện Biên, tỉnh Lai Châu, 
giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam của Bác Hồ và 
Quân đội Liên hiệp Pháp, gồm lực lượng viễn chinh 
Pháp, lính lê dương và Quân đội Quốc gia Việt 
Nam. Đây là trận đánh lớn nhất Chiến tranh Đông 
Dương lần thứ nhất 1945 – 1954.  

Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất trong  

kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945 – 1954) 
của Việt Nam. Ở trận này, sau hai tháng cố gắng 
phòng ngự, quân Pháp với 16.200 binh sĩ đã không 
thể chống nổi các đợt tấn công của ta và buộc phải 
đầu hàng. Sau thảm bại này, thực dân Pháp không 
còn khả năng ứng chiến cho dù có sự hỗ trợ ngày 
càng gia tăng của Hoa Kỳ.  

Chiến dịch Điện Biên Phủ có ý nghĩa quốc tế lớn: Lần đầu tiên quân đội một 

nước châu Á thuộc địa đánh thắng quân đội một cường quốc châu Âu trong một 
chiến dịch lớn. Điều này đánh bại ý chí duy trì thuộc địa Đông Dương của Pháp, buộc 
nước này hòa đàm  và rút khỏi Đông Dương. Từ đây, các thuộc địa ở Châu Phi đồng loạt 
nổi dậy. Riêng năm 1960, 17 nước châu Phi giành được độc lập và đến năm 1967, Pháp 
đã buộc phải trao trả độc lập cho hầu hết các nước từng là thuộc địa của Pháp. 

 
 
 
 

 

Đại thắng của Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 còn được xem 

là một thảm họa đánh dấu thất bại hoàn toàn của nước Pháp trong nỗ lực tái gây dựng 
thuộc địa Đông Dương và đế quốc thực dân của mình sau Thế chiến hai kết thúc, qua đó 
chấm dứt thời đại hơn 400 năm của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới. 

 

Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo về Chiến 
dịch Điện Biên Phủ và bộ đội ta tiến vào trung tâm cứ điểm Điện Biên Phủ. 

Ảnh dưới: Chỉ huy và binh lính Pháp mang cờ trắng ra hàng ở Điện Biên Phủ. 
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về đến nước mà vẫn tim đập chân run. 
Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng  
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.    

Tư tưởng “Hội nhập/Đoàn kết” có sẵn trong huyết quản mỗi người 
Việt Nam. Trong mỗi một người Việt đều quen thuộc khái niệm “Liên kết” 
hay “Gắn liền” sẽ làm tăng về “Lượng”, khi hầu như ai cũng biết một chiếc 
đũa dễ bẻ hơn một bó đũa. Người Việt cũng quen với khái niệm “Thống 
nhất” hay “Là một” sẽ làm tăng về “Chất” khi thường nói “Ba cây chụm 
lại nên hòn núi cao”. Với người Việt, việc hội nhập các tư tưởng phổ quát 
của Nhân loại trong thế kỷ 21 trở nên tự nhiên và không thế khác. Đây là 
tiền đề thuận lợi để Hội nhập.  

Có đến hơn 60% bài viết của Lãnh tụ Hồ Chí Minh liên quan đến Đoàn 
kết tức Hội nhập Dân tộc và Hội nhập Quốc tế. Đó chính là bởi Người đã 
xem Bản chất của Đoàn kết tức Hội nhập là tạo ra sức mạnh mới nhờ 
“Trân trọng, Liên kết và Thống nhất những sự Khác biệt, kể cả Đối lập”. 
Vì thế, khi thành lập Đảng Lao động Việt Nam, Người mới khẳng định: 
“Mục tiêu của Đảng Lao động có thể gồm trong 8 chữ ‘Đoàn kết toàn Dân; 
Phụng sự Tổ quốc”.  

Thứ hai, Việt Nam đã sang thế kỷ 21 với Thời đại Hội nhập, bao gồm 
Hội nhập Con người với Con người, với Thiên nhiên, và với Vũ trụ, trong đó 
tiêu biểu là Cách mạng Xã hội 4.0 với đặc trưng là “Bình đẳng, Hòa hợp, 
Sáng tạo, Hữu thần”. Như trên đã viết, đặc trưng này tiềm ẩn sẵn trong mỗi 
con người Việt Nam. Điều này có nghĩa, phải đánh thức năng lực tiềm ẩn 
này trong mỗi người Việt, kết nối chúng để đưa Việt Nam trở thành một 
Cường quốc Hạnh phúc, Hùng cường.  

Trong những năm qua, bên ngoài Việt Nam thì Biển Đông không lặng 
sóng, kinh tế toàn cầu bất ổn; Bên trong thì Chính thể chậm Đổi mới, xã hội 
khủng hoảng Chân, Thiện, Mỹ, gây khó cho Lãnh đạo đất nước đến mỗi 
doanh nghiệp, mỗi người dân.  

Lịch sử cho thấy: trong lúc khó khăn nhất, Việt Nam, đất nước có bề 
dày văn hóa và chiến công, bao giờ cũng vượt lên tất cả nhờ có một sức sống 
kỳ diệu, một nguồn sức mạnh đến từ bao thế hệ lập nước và giữ nước, đã 
được thể hiện sáng rỡ trong áng văn bất hủ Bình Ngô Đại cáo: 
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  Tổng thống Nga V. Putin viết: "Đã sang thế kỷ 21, nhưng giá trị tư tưởng, 
 đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc và biểu tượng cho một nền Văn hóa 

 tương lai. Lịch sử mãi nhắc tới Người như một bậc Thánh nhân” 

Cụm từ “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên 

Phủ” không còn xa lạ với người nước ngoài. Thống 
kê chưa đầy đủ đã có trên 200 tác phẩm, hàng trăm 
tạp chí, hàng ngàn bài báo của các nhà nghiên cứu 
lịch sử, văn hóa, triết học, tâm lí học, các nhà thơ, 
nhà báo các tờ báo lớn trên thế giới,…viết về Bác. 

Tờ Time danh tiếng của Mỹ bình chọn Bác là 

một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở thế kỷ 
XX. Tờ Manila Times viết: “Ông Hồ là biểu tượng 
của châu Á. Ông đã nêu một chân lý: Một dân tộc 
dù nhỏ bé nếu có quyết tâm thì có thể chống lại 
cả những cường quốc quân sự mạnh nhất”. 

Báo Tiến lên của Sri Lanca nhấn mạnh: “Chủ 

tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật cao 
quý nhất, đáng kính nhất của thời đại. Sự lãnh 
đạo lâu dài và vẻ vang của người trong cuộc đấu 
tranh giành tự do ở Việt Nam có ảnh hưởng không 
chỉ đối với Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới quá 
trình phát triển các sự kiện toàn thế giới”. 

Tên tuổi và sự nghiệp Bác Hồ được trân trọng 

ghi vào các đại bách khoa thế giới, các từ điển danh 
nhân lỗi lạc của nhân loại. Thế nhưng, rất tiếc vẫn 
còn không ít người trong xã hội, kể cả trong Giới 
Lãnh đạo Chính thể vẫn còn ít hiểu về Bác Hồ, 
chưa kể còn hiểu sai lạc. Đây là nguyên nhân đầu 
tiên làm Việt Nam sau 44 năm Thống nhất vẫn phải 
chịu thân phận một nước đang phát triển.     

 Nghiên cứu về Việt Nam và Bác Hồ từ 1973, 

Giáo sư Nhật Bản Yoshiharu Tshuboi nói: “Sẽ thiệt 
thòi lớn cho Việt Nam nếu cứ tuyên truyền Hồ 
Chí Minh là Cộng sản”. Đại nguyên soái Stalin đã 
có nhận xét xác đáng: “Nguyễn Ái Quốc không phải 
người Cộng sản vì không có lập trường Giai cấp”.  
Có điều lạ là vị Lãnh đạo Phong trào Cộng sản thế 
giới, chủ nhân của Thành trì phe XHCN Stalin đã nói 
rõ đến thế mà ta cứ cố “Nhận vơ” Hồ Chí Minh là 
“Học trò vĩ đại” của Mác - Lênin để làm gì?  

 
 

 Ảnh từ trên: 1) Kéo pháo vào Điện Biên Phủ; 2) Bộ đội ta tấn công đồn; 3) Thu 
chiến lợi phẩm ở Điện Biên Phủ; 4) Giải tù binh về hậu phương. 
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                “Càn khôn bĩ rồi lại thái;  
                Nhật nguyệt hối rồi lại minh; 

                                Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu;  
                              Muôn thuở nền thái bình vững chắc;  

              Âu cũng là nhờ Trời Đất và Tổ tông linh thiêng  
              đã lặng thầm phù trợ”. 

Tin rằng, từ đây Chính thể của Dân, do Dân, vì Dân và cùng Dân, cũng 
như Cộng đồng Xã hội hướng tới Chân, Thiện, Mỹ của Việt Nam sẽ đưa đất 
nước “Sánh vai với các cường quốc năm châu”, khởi đầu từ việc giữ vững và 
phát huy Quốc hiệu đã được tiền nhân xây dựng nên: 

 

                         Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

 

3) Sức mạnh và tính nhân văn của các Tổ Trung Hưng 
 và dân tộc Việt Nam qua Hội thề Đông Quan năm 1427 

        Ngày 22/11 năm Đinh Mùi, tức ngày 10/12/1427, trên bờ Nam sông 
Nhị Hà, còn được gọi là sông Cái, sông Hồng Hà, đối diện với thành Đông 
Quan (Hà Nội) có hai đội quân cựu thù tử chiến  với nhau suốt 9 năm trời, 
nay lại cùng nhau mở hội thề cam kết chấm dứt chiến tranh, vãn hồi mối 
bang giao được bình thường giữa hai vương quốc Trung Hoa và Đại Việt.   

Đại diện cho đội quân bại trận nhà Minh là Vương Thông và các quan 
lại, binh sĩ trong thành Đông Quan, tất cả trên 10 vạn người cùng với vũ khí, 
ngựa xe, được xếp thành nhiều khối. Nghĩa quân Lam Sơn dưới sự thống 
lĩnh của vua Lê Lợi cùng với toàn thể quan binh trong trang phục uy nghiêm, 
ngựa voi đông đúc, cờ xí rợp trời, xếp thành các khối đứng ở phía đối diện.  

 Đúng giờ Ngọ! Đáp ứng mong đợi của hàng vạn con người đang đứng 
bên bờ sông Nhị, ba hồi trống trầm hùng vang dội núi sông cùng với ba hồi 
chiêng chấn động không trung vang lên báo hiệu Hội thề bắt đầu. Từ trên bệ 
cao, nơi tướng lĩnh của hai bên cùng làm lễ hội, lời thề dõng dạc được đọc:  

 “Tôi là Đại đầu mục nước Đại Việt tên là Lê (Lợi) và bọn Trần Văn 
Hãn, Lê  Nhân Chú, Lê Vấn, Trần Ngân, Trần Văn Xảo, Trần Bị, Trịnh Khả, 
Nguyễn Chích, Trần Lý, Phạm Bôi, Trần Văn An, Bế Khắc Thiệu, Ma Luân 
cùng với quan Tổng binh của Thiên triều là thái tử thái bảo Thành-sơn hầu 
tên là Vương Thông và các quan tham tướng hữu đô đốc là Mã Anh, Thái  
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                       Mười sáu chữ vàng đích thực là: “Tổ quốc trên hết; 
                      Nhận rõ Bản chất; Nói đúng Sự thật; Đi cùng bạn tốt” 

Tháng 5/2016, Thủ tướng Chính phủ tuyên bố “Năm 2016 là 

Năm Khởi nghiệp của mọi thành phần, tầng lớp nhân dân”. 
Trước đó, tháng 3/2016, cuốn “Việt Nam Khởi nghiệp 1945 - 2016” 
của Viện N/C – Think Tank SENA được in và gửi đến Lãnh đạo, 
viết: “Từ nay, các tổ chức Đảng tiên phong xây dựng Văn hóa Khởi 
nghiệp Chính trị, các tổ chức Chính phủ dẫn đầu thúc đẩy Văn 
hóa Khởi nghiệp Kinh tế, Mặt trận Tổ quốc là tấm gương về Văn 
hóa Khởi nghiệp Xã hội. Như thế, Chí khí Người người Khởi 
nghiệp của mỗi người Dân, Nhà nhà Khởi nghiệp của mỗi tổ chức, 
mới hòa cùng chí khí Quốc gia Khởi nghiệp của Lãnh đạo, tạo 
động lực vô tận, đưa Việt Nam vươn lên cùng Thời đại”. 

 Ngày 29/4/2016, nhà thơ Vũ Thuộc, nguyên sĩ quan Tuyên huấn Quân đoàn 2, 

đơn vị tiếp nhận Chính quyền từ Tổng thống Dương Văn Minh, đến thăm Viện N/C  - 
Think Tank SENA. Ông kể, ngày 1/5/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Quân đoàn 2, 
ở đây ông dẫn lời Trạng Trình:  “Đánh giặc, nhìn thẳng Bắc; Làm ăn, hướng về Nam”; 
Đồng thời, lệnh Quân đoàn 2 lập tức hành quân về Bắc, sẵn sàng chiến đấu. 

Đại tướng nói 16 chữ vàng đích thực: “Tổ quốc trên hết; Nhận rõ Bản chất; Nói 

đúng Sự thật; Đi cùng bạn tốt”, vì Liên Xô, Hoa Kỳ đều không dã tâm xâm lấn Việt Nam. 
Có người hỏi sự thực về xe tăng ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Ông kể, ở Lễ bàn giao 
Chính quyền, ta bố trí tăng Liên Xô đi đầu, vì sự cố nên tăng Trung Quốc đi trước. Song, 
không gì ngăn được ý chí ta và tăng Liên Xô vẫn dẫn đầu. Đó cũng là Sự thật. 

 

 Ảnh trên: Tổng thống Dương Văn Minh, người có công lớn với Đất nước và Dân 
tộc trong việc chuyển giao Chính quyền Sài Gòn trong hòa bình. 

Ảnh dưới: Kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Đại đội 45 anh hùng tại 35 Điện Biên 
Phủ, Hà Nội. Hàng trên thứ ba từ trái: Đại tá Đỗ Mạnh Hiến, nguyên chính trị viên C 45; 
Đại tá Anh hùng Quân đội Nghiêm Đình Tích; Ông Nguyễn Mạnh Can; Chủ tịch Hội đồng 
Cố vấn Think Tank SENA; Nhà thơ Vũ Thuộc (Ngày 23/7/2018, ông Vũ Thuộc có thư gửi 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đề nghị cần thực sự theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bắt đầu 
bằng đưa tên Nước, tên Đảng trở lại tên như trong Thời đại mang tên Người (1945 - 
1975)); Anh hùng Quân đội, Đại đức Thích Chánh Tuệ, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 45.  
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giám là Sơn Thọ, Mã Kỳ, Vinh xương bá là Trần Trí, Yên bình bá là Lý An, 
đô đốc là Phương Chính, Chương đô ti sự Đô đốc Thiêm sự là Thuế Lự, đô 
đốc thiêm sự là Trần Hựu, giám sát ngự sử là Châu Kỳ Hậu, Cấp sự trung là 
Quách Vĩnh Thanh, bố chính là Dặc Kiêm, tả tham chính là Thanh Quảng 
Bình, hữu tham chính là Hồng Thừa Lương, hữu tham nghị là Lục Trinh, Án 
sát sứ là Dương Thời Tập, thiêm sự là Quách Hội  

Kính cáo Hoàng thiên (Trời), Hậu thổ (Đất) cùng với Danh sơn (Núi), 
Đại xuyên (Sông) và Thần kỳ các xứ: 

Chúng tôi cùng nhau phát tự lòng thành, ước hẹn thề thốt với nhau: 

Sau khi lập lời thề này, quan Tổng binh Thành sơn hầu là Vương 
Thông quả tự lòng thành, đúng theo lời bàn, đem quân về nước, không thể 
kéo dài năm tháng, để đợi viện binh đến nơi. Lại phải theo đúng sự lý trong 
bản tâu, đúng lời bán trước mà làm. 

Bọn Lê (Lợi) chúng tôi nếu còn chứa giữ lòng làm hại, tự làm việc lừa 
dối, không dẹp xa ngay quân lính ngựa voi, việc làm không đúng lời nói 
ngầm sai… Các việc nói trên tuy là không tự mình làm lấy, lại chuyển sang 
người khác có xâm phạm đến một chút nào tức thì Trời, Đất, thần minh, núi 
cao sông lớn, cho đến thần kỳ các xứ, tôi cùng con cháu thân của tôi, và 
người cả một nước tôi, giết chết hết cả, không để sót lại mống nào. 

Về phía bọn quan Tổng binh Thành sơn hầu là Vương Thông, nếu 
không có lòng thực, lại tự trái lời thề (đối với việc) người phục dịch và các 
thuyền đã định rồi, cầu đập đường sá đã sửa rồi, mà không làm theo lời bàn, 
lập tức đem quân về nước, còn kéo dài năm tháng để đợi viện binh, cùng là 
ngày về đến triều đình lại không theo sự lý trong bản tâu, không sợ thần linh 
núi sông ở nước An Nam lại bàn khác đi, hoặc cho quan quân đi qua đâu 
cướp bóc nhân dân, thì Trời, Đất cùng là Danh sơn, Đại Xuyên và thần kỳ 
các xứ tất đem bọn quan tổng binh Thành sơn hầu là Vương Thông, tự bản 
thân cho đến cả nhà, thân thích, làm cho chết hết, và cả đến quan quân cũng 
không một người nào về được đến nhà.  

 

Nếu mà cả hai bên đều do lòng thành cả thì Trời Đất thần minh đều 
phù hộ cho đến bản thân mình mạnh khỏe, trong nhà mình vinh thịnh, cùng 
hưởng lộc vị, đều được bình yên. 

     Trời, Đất thần kì cùng soi xét cho!”  
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 Chính thể Mệnh lệnh chỉ có thể thay Lệnh này bằng Lệnh khác;    
Chỉ Chính thể Văn hóa mới có khả năng tạo lập Văn hóa mới   

Gần 30 năm ở trung tâm văn minh của châu Âu và ngọn nguồn tinh hoa của các 

cuộc Cách mạng Thế giới của Mỹ và Pháp, Lãnh tụ Hồ Chí Minh có một khối lượng tri 
thức đồ sộ về văn hoá phương Tây. Những chuyến đi gần như vòng quanh thế giới 
với thời gian sống ở Mỹ, Anh, Pháp đã mang lại cho Người lòng ngưỡng mộ tinh thần tự 
do và nỗi thông cảm sâu sắc với những người lao động. 

Sự tham gia của Người ở các hội thảo Văn 

học, Triết học, Chính trị, Kinh tế ở các câu lạc bộ, 
cũng như ở các nhà máy, bảo tàng, danh lam cổ 
tích, thư viện, ...  đã mang đến cho Lãnh tụ Hồ Chí 
Minh các giá trị Văn hóa và Đức tin của phương 
Tây như chủ nghĩa lãng mạn, sự phân tích khoa 
học và lý tính, sự hiểu biết chính trị,...  

Từ đây, Hồ Chí Minh đã sớm thấy chủ 

nghĩa nhân văn, khát vọng tự do, tinh thần chiến 
đấu không khoan nhượng chống chế độ nô lệ và  
áp bức trong các sách của phương Tây khi đó, 
như của Shakespeare, Victor Hugo, Emile Zola, 
Anatob France, Léon Tolstoi, Prudhon,… Đây là 
một trong các cơ sở để Nguyễn Ái Quốc sáng tạo  
các ý tưởng về Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Nhân 
đạo, Hoà bình, Hữu nghị và Đoàn kết. Đó là 
những giá trị văn hóa vĩnh hằng của nhân loại 
mà Người đã tiếp thu sáng tạo một phần lớn là 
từ trong văn hóa phương Tây. 

Năm 1976 Việt Nam đổi tên nước từ 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đổi tên Đảng từ 
Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng 
sản Việt Nam và ngôi sao trên lá cờ đỏ sao 
vàng năm 1976 cũng khác ngôi sao trên Quốc 
kỳ năm 1945, với các cánh sao gầy và mảnh 
hơn. Có ý kiến thắc mắc đã thay đổi đến thế 
và đã có chủ trương thay đổi Quốc ca, song vì 
sao lại không thành? Câu trả lời là vì Quốc ca 
đã được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị 

Lãnh đạo ở tầm cao Văn hóa chọn, hơn nữa Quốc ca cũng trở thành một biểu 
tượng Văn hóa, vì thế không dễ gì thay đổi bằng cách “Ra lệnh”. 

 

Ảnh trên từ trên: 1) Mít tinh ở Nhà hát Lớn sau ngày 2/9/1045; 2) Nhạc sĩ Văn Cao 
tác giả bài Tiến Quân ca, Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  

Ảnh dưới: Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tầu chiến với các thủy binh Đông Đức. 
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Tổng binh Thành sơn hầu Vương Thông, đại diện quân Minh và Bình 
định vương Lê Lợi, thay mặt nghĩa quân Đại Việt, trước hàng chục vạn quân 
hai bên, cùng nâng lên và uống cạn bát rượu pha máu cam kết giữ trọn lời 
thề. Tù binh, ngựa, vũ khí, cờ hiệu, ấn tín của quân Minh bị nghĩa quân Đại 
Việt bắt giữ đều trao trả lại cho họ.  

Các đạo quân Minh đều được cấp lương thực đủ đến khi về đến nước. 
Quân rút theo đường bộ được cấp ngựa, quân rút theo đường thủy thì được 
cấp thuyền. Trước khi về nước, tướng lĩnh các cánh quân đều tự mình đến 
dinh Bồ Đề, nơi đặt Đại bản doanh bái yết Lê Lợi để cảm ơn lòng khoan 
dung của quan, dân người Việt đối với họ.  

Riêng Tổng binh Vương Thông, người cầm đầu đạo quân rút về nước 
sau cùng, trước khi lên đường, đã đến dinh Bồ Đề hàn huyên suốt đêm với 
Bình định vương Lê Lợi. Cuộc chia tay giữa hai cựu thù diễn ra trong không 
khí lưu luyến tưởng như không muốn dứt. 

Ngoài việc chu cấp lương thực, phương tiện như ngựa và thuyền cho 
bại quân Vương Thông, Lê Lợi còn phái sứ giả mang vật phẩm cống vua 
Minh gồm hai tượng người bằng vàng và bạc, mỗi bức nặng 100 lạng, hàm ý 
đền mạng Liễu Thăng, kẻ đã bị chém tại ải Chi Lăng. Sản vật địa phương 
gồm có: Bình bạc cắm hương 1 cỗ, bình bạc cắm hoa một đôi, cộng 300 cân. 
Lụa 300 tấm, ngà voi 10 chiếc, hương xông áo 130 cân, trầm hương, tốc 
hương 24 khối (Ta nộp duy nhất một lần). 

Lê Lợi, Nguyễn Trãi, đã gặp không ít khó khăn khi đưa ra chủ trương 
tha mạng những kẻ đã gây ra muôn vàn tội ác đối với Dân tộc Việt Nam. Khi 
đã bị quân ta vây chặt trong thành Đông Quan, Vương Thông vẫn chưa chịu 
đầu hàng, cố kéo dài thời gian cốt để chờ viện binh. Chỉ đến khi biết tin hai 
đạo viện binh bị quân của Lê Lợi đánh cho tan tác, Liễu Thăng bị chém tại ải 
Chi Lăng, Mộc Thạnh xiêu hồn bạt vía rút chạy, Vương Thông mới dâng thư 
cầu hòa với Lê Lợi. 

 Mười vạn quân Minh đang bị vây chặt trong thành Đông Quan, số 
phận chúng giờ đây như cá nằm trên thớt, trứng để dưới đe, thú nằm trong 
rọ. Các tướng lĩnh nghĩa quân tất thảy đồng lòng tâu lên nhà vua để xin diệt 
sạch kẻ địch cho hả cơn giận chất chứa sâu trong lòng người Việt vì đã chịu 
phải bao đau khổ trong suốt 20 năm qua.  
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Khi có quá nhiều câu hỏi không được trả lời,  
thì điều đó có nghĩa sẽ sớm xuất hiện một Hệ thống  

 Triết lý mới và một Mô hình Phát triển mới 

Ngày 5/12/2017, Hội đồng Lý luận TW và Tạp chí Cộng sản tổ chức “Hội thảo Huy 

động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước”. Tại đây nguyên Ủy viên TW 
Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đặt nhiều câu hỏi rất đáng cho Lãnh đạo 
đất nước và người Dân suy ngẫm. Tiếc là báo chỉ đăng “Câu hỏi”, không đăng “Trả lời”, 
cho nên phải tự tìm lời giải đáp. Tạm xếp các câu hỏi và giải đáp theo ba loại:   

Loại thứ nhất: Hỏi: Tại sao có quy hoạch rồi phá 

vỡ? Tại sao có cơ chế Xin - Cho, tham nhũng? Vì sao 
Nhà nước chưa tạo được động lực phát triển? Làm sao 
để có lãnh đạo đất nước, địa phương, lãnh đạo ngành 
giỏi? Đáp: Mô hình phát triển cũ đã quá lạc hậu, 
song chưa có Mô hình phát triển mới.    

Loại thứ hai: Hỏi: Lương giáo viên có đủ sống? 

Lương nhà khoa học, kể cả lương lãnh đạo cao nhất 
của Nhà nước có đủ sống? Đáp: Tất cả vẫn đang sống, 
không những thế trong đó có một số không ít các 
“Nhóm” vẫn đang sống ở mức “Làm theo năng lực, 
hưởng theo nhu cầu”; Song “có Đủ” hay không thì 
chỉ có Trời Đất và họ biết. 

Loại thứ ba: Hỏi: Vì sao Bác Hồ huy động được 

vàng của dân, có người hiến 5.000 lạng vàng? Vì sao 
khó huy động làm đường và trường mà huy động xây 
chùa, đúc chuông rất nhanh? Đáp: Hiến vàng cho Bác 
Hồ vì người Dân tin: Bác Hồ chỉ dùng tiền làm điều có 
ích cho Dân, cho Nước, không dùng cho riêng mình; 
Huy động xây chùa, đúc chuông nhanh vì Dân tin: Đức 
Phật, Thánh và Chúa không tham nhũng mà sẽ phù 
hộ cho Người tốt, Việc tốt.  

 

Ảnh trên:  Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Chỉ huy  
OSS Mỹ  Archimedes La Patti, người Mỹ đầu tiên và là 
người nước ngoài đầu tiên được đọc bản Tuyên ngôn 
Độc lập khi chưa công bố tại 48 Hàng Ngang (Nhà ông 
Trịnh Văn Bô lo tìm cho). Ông La Patti và phái bộ cũng 
được Bác Hồ tiếp ở 48 Hàng Ngang.  .  

Ảnh giữa:  Ông bà Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh 
Hồ, người đã hiến 5000 lạng vàng. Gần 50 năm sau, 
ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, Hà Nội ông bà cho Nhà nước 
mượn vẫn không được trả, cho dù bà và các con nhiều 
lần đệ đơn xin trả. Nhà chỉ về chủ cũ khi cả nhà bà “nhảy dù”, tức là cứ vào ở. Cứ thế thì 
chưa nói ai khác, ngay ông bà Trịnh Văn Bô cũng khó làm lại, nếu thời gian có quay lại.    

Ảnh dưới: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang hiện nay.   
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Bình Định Vương Lê Lợi phải dùng lời tâm huyết để khuyên giải: “Trả 
thù báo oán là thường tình của mọi người, nhưng không thích giết người là 
bản tâm của bậc nhân đức. Vả lại, người ta đã hàng, mà mình lại giết thì là 
điềm xấu không gì lớn bằng. Nếu cốt để hả nỗi căm giận trong chốc lát mà 
mang tiếng với muôn đời là giết kẻ đã hàng, thì chi bằng tha mạng sống cho 
ức vạn người, để dập tắt mối chiến tranh cho đời sau, sử xanh ghi chép tiếng 
thơm muôn đời, há chẳng lớn lao sao?”. 

 Quân dân Đại Việt đã để 10 vạn quân Minh rút về nước an toàn. Các 
cánh quân Minh nhanh chóng rút về nước theo thời gian, lộ trình đã định. 
Trên đường rút quân, họ không để xảy ra một vụ cướp bóc nào. Rõ ràng tấm 
lòng nhân ái, cao thượng, phẩm chất nhân văn cao đẹp của các dân tộc Việt 
Nam mà người đại diện đương thời là Tổ Trung Hưng Lê Lợi và vị anh hùng 
dân tộc Nguyễn Trãi đã cảm hóa được kẻ thù hung ác quen thói cậy thế nước 
lớn để uy hiếp, cướp bóc đất đai, tài sản nước nhỏ.  

Sau khi đất nước đã sạch bóng quân xâm lược, Lê Lợi lên ngôi vua, 
xưng hiệu là Hoàng đế và bỏ tên “Giao chỉ” cũ, tên mà trước nay các triều 
đại phong kiến Trung Quốc vẫn dùng, để lập lại quốc hiệu “Đại Việt” do vua 
Lý Thánh Tông đặt ra từ thế kỷ thứ X. Vua Minh Tuyên Tông buộc phải 
công nhận và sắc phong Lê Lợi là An Nam Quốc vương.  

Triều đại hậu Lê bắt đầu từ Lê Lợi trải dài 366 năm (1428-1788). Cũng 
trong 366 năm ấy, không vị vua kế vị nào của nhà Minh động binh xâm 
lược Việt Nam. Trong lịch sử hiếm khi các dân tộc Việt Nam được rảnh tay 
với nạn ngoại xâm lâu như vậy. 

Hội thề bên bờ sông Nhị ngày 10/12/1427 giữa đội quân xâm lược nhà 
Minh với Nghĩa quân Đại Việt được lưu vào lịch sử với tên Hội thề Đông 
quan. Đây là cách kết thúc chiến tranh mang đậm tính nhân văn của Việt 
Nam và đã thắp sáng ngọn cờ nhân nghĩa của các dân tộc Việt Nam. Cách 
hành xử của vua quan Việt Nam đã làm cho nước lớn phải kiêng dè, nước 
nhỏ phải nể phục. 

Việt Nam là nước nhỏ nhưng không thể khuất phục. Đã hơn 500 năm 
trôi qua kể từ khi có hội thề Đông quan (1427-2017), nhưng những gì mà 
Hội thề Đông Quan để lại vẫn là những bài học mang đậm tính thời sự nóng 
hổi đối với hiện tình Việt Nam và với cả thế giới đương đại.      
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Đã qua  44 năm “Quá độ”; sẽ “Quá muộn” nếu Việt Nam 
 không trở về với Triết lý “Và” tức “Đoàn kết/Hội nhập” của Chủ tịch  

 Hồ Chí Minh để có một Chính thể mới, một Văn hóa mới 

Năm 1428, Tổ Trung Hưng Lê Lợi lên ngôi, Ngài lấy lại 

quốc hiệu Đại Việt, dựng lại khoa cử, luật lệ, kinh tế, lễ nhạc, 
trường học,... làm Đại Việt thịnh trị, mở ra nhà Hậu Lê, triều 
đại dài nhất trong lịch sử Việt Nam.  

Năm 1429, Ngài cho phép ai cộng tác với giặc song đã 

được tha, thì không sung công ruộng đất và được tiến cử và tự 
tiến cử, bất kể thuộc “Nhóm” nào. Ngài xuống chiếu: “Văn võ 
hào kiệt có thể tự tiến cử, không phân biệt ngụy quan hay 
sĩ thứ, cốt lấy tài đức”. Còn ở ta, tiếng là 100 triệu người, 
song Lãnh đạo được chọn không biết từ bao nhiêu người?  

Tổ Trung Hưng Lê Lợi không lấy Ý chí của Ngài hay 

của Chính thể Ngài để làm cơ sở để hoạch định chính sách, 
mà xuống Chiếu xin ý kiến của các Tinh hoa và Cộng đồng xã 
hội: “Truyền các đại thần trăm quan, những người hiểu 
việc đời ở trong, ở ngoài, đều nghị bàn quy chế cho thuận lòng dân, để không vì 
ưa thích riêng của một người mà bắt ép muôn nghìn người không muốn phải theo. 
Nên phải bàn định sớm rồi tâu lên, trẫm sẽ tự chọn lấy mà cho thi hành”. 

  Ngày 25/5/2017, tại Đại học Harvard, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho là, 

người Mỹ đã chủ quan và quá đề cao bạo lực Nhà nước và Kinh tế, nhưng lại quên 
các yếu tố gắn liền với  Cộng đồng và Văn hóa Dân tộc. Đó có thể là sai lầm lớn nhất 
của Mỹ. Vì thế, theo ông nước Mỹ đã phải lãnh hậu quả. Qua đây có thể thấy điều đã tạo 
nên sức mạnh Mỹ là do họ có Tư duy Mở, không Bảo thủ và sớm Thay đổi. Nay đã 
hết năm 2019, tức là đã “Rất muộn” để cho Việt Nam Đột phá và Kiến tạo.  

 
Ảnh trên: Tượng Vua Lê Lợi trả kiếm cho Rùa thần ở bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Ảnh dưới, từ trái: 1) Tháp Rùa như nổi trên mặt nước Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là 

nơi hiện hữu minh họa truyền thuyết “Hoàn Kiếm” với bài học lịch sử giữ nước và dựng 
nước của Việt Nam; 2) Hội đàm ngày 13/1/2017 giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và 
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. 
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Tuy diễn ra cách nhau một khoảng thời gian chừng 500 năm, song 
cuộc Kháng chiến chống quân Minh của Tổ Trung Hưng Lê Lợi và Cuộc 
Kháng chiến chống Thực dân Pháp của Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh 
vẫn tìm thấy nhiều nét tương đồng.  

Thứ nhất, Kháng chiến chống quân Minh của Tổ Trung Hưng Lê Lợi 
kéo dài 9 năm, từ năm 1418 đến năm 1427. Kháng chiến chống Thực dân 
Pháp của Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh cũng kéo dài 9 năm, từ năm 1945 
đến năm 1954. 

Thứ hai, lúc Khởi nghĩa Lam Sơn bắt đầu, cũng giống như những ngày 
đầu Toàn quốc kháng chiến, quân binh của hai Tổ Trung Hưng so với quân 
địch thì chỉ là “Châu chấu đá xe”, vậy mà ngoài sức tưởng tượng “Tưởng 
rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”, cuối cùng phần thảm bại lại rơi vào phía 
binh hùng, tướng mạnh, song không có chính nghĩa.  

 Thứ ba, thành Đông Quan và cứ điểm Điện Biên Phủ đều là nơi thành 
cao, hào sâu, vậy mà ở cả hai nơi, hàng vạn quân địch đều phải bó giáp xin 
hàng. Cuối cùng cách kết thúc trận chiến của những người chiến thắng là hai 
Tổ Trung Hưng đều giống nhau ở nét nhân văn. Tù binh trong hai chiến dịch 
đều được đối đãi tốt nhất trong điều kiện có thể.     

  
 

II) ĐỨC TIN HỒ CHÍ MINH, CON ĐƯỜNG ĐƯA 
VIỆT NAM TRỞ THÀNH QUỐC GIA ĐỘC LẬP 

 

1) Tầm nhìn Hồ Chí Minh là tầm nhìn Mở, Xa và Rộng 

Muốn học tập và làm theo Tư tưởng, Chủ thuyết Hồ Chí Minh, trước 
hết phải thống nhất nhận thức về Tầm nhìn Hồ Chí Minh và Triết lý Hồ Chí 
Minh. Đây là điều hết sức cần thiết vì đến hôm nay vẫn chưa có một cái nhìn 
chính thức thống nhất, không những thế, những gì được tuyên truyền còn đối 
lập với nguyện vọng của đông đảo người Dân về bản chất của tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Nay đã có đủ điều kiện và thời gian để thấy:  

Tầm nhìn Hồ Chí Minh là tầm nhìn Mở, tức luôn nhìn ra Thế giới; 
Lấy Thế giới để quyết định hành động Quốc gia. Người luôn dặn dò phải 
không được giáo điều, phải không ngừng quan sát, thấy cái gì hay, cái gì tốt 
thì học tập để thay đổi và nâng cao nhận thức, nhằm phù hợp với “Trào lưu 
của các tư tưởng hiện đại trên thế giới”.  
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Tốt đẹp nhất là “Trân trọng người khác” tức Yêu quý 
và cùng người khác làm điều tốt đẹp theo cách của họ; Hay 

khởi đầu là “Chương trình Hành động Hồ Chí Minh” 

Giáo hoàng Phanxicô (Franciscus) là vị giáo 

hoàng thứ 266. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên là người Dòng 
Tên (các Tu sĩ Dòng Tên cũng là những người tạo ra chữ 
Quốc ngữ cho Việt Nam), Giáo hoàng đầu tiên từ Châu Mỹ, 
và từ bên ngoài Châu Âu, kể từ  thế kỷ thứ VIII. 

Giáo hoàng tính tình khiêm nhường, Ngài quan 

tâm đến người nghèo, đến các cộng đồng có Tư tưởng 
và Niềm tin khác nhau. Ông nói: “Thông điệp mạnh nhất 
của Thiên Chúa là Tình yêu”. Vì thế nên cho dù là Giáo 
hoàng mới, song hai năm liền ông được Tạp chí Forbes xếp thứ 4 trong các nhân vật 
quyền lực nhất. Còn Tạp chí Time chọn ông là Nhân vật năm 2013. 

Trong thư ngày 25/12/1945, gửi các vị Linh mục và đồng bào Công giáo Việt 

Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cách 1945 năm trước, cũng ngày hôm nay, một 
vị thánh nhân là Đức Chúa Giêsu đã ra đời. Suốt đời Ngài chỉ hy sinh phấn đấu cho 
Tự do, cho Dân chủ”. “Từ ngày Ngài Giáng sinh đến nay đã gần 2.000 năm, nhưng tinh 
thần thân ái của Ngài chẳng những không phai nhạt mà còn toả ra đã khắp, thấm 
vào đã sâu và sự Giáng sinh của Ngài thật vĩ đại”.  

Khi báo L’ Express năm 1945 hỏi: “Ai xứng đáng là Lãnh tụ của Việt Nam? 

Ông Nguyễn Mạnh Hà, một trí thức Công giáo, Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Chính phủ Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, nói: “Ông Hồ Chí Minh”; Về câu hỏi tiếp theo: “Ông là người Công 
giáo, là người hữu thần, sao lại theo Cộng sản?” Ông Hà đáp: “Tôi không tán thành 
thuyết Vô thần, nhưng tán thành Chương trình Hành động Hồ Chí Minh”.  

Ảnh trên:  Giáo hoàng Phanxicô.    
Ảnh dưới từ trái: 1) Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Linh mục trong dịp Lễ Giáng 

sinh năm 1945.  Vào ngày 16/10/1945, tại chùa Quán Sứ trước sự hiện diện của đại 
biểu Phật giáo và Công giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Mặc dù hai tôn giáo là hai lý 
tưởng khác nhau, nhưng tôn giáo nào cũng từ bi nhân đạo mà ra, thì không lý gì, lúc 
này cũng là con dân Việt Nam, lại không thể đoàn kết giữa hai tôn giáo được”; Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và vua Lào ở chùa Quán Sứ năm 1963.  

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       244      

 

Tầm nhìn Hồ Chí Minh là Tầm nhìn Xa, tức xuyên suốt Lịch sử, 
Hiện tại, Tương lai; Với tầm nhìn này, Người lấy Lịch sử làm điểm tựa để đi 
tới Tương lai. Vì thế, vừa về nước năm 1941, Người viết Diễn ca Lịch sử 
Việt Nam mở đầu là “Dân ta phải biết sử ta; Cho tường gốc tích nước nhà 
Việt Nam”. Bài thơ ở thể lục bát, dễ hiểu, dễ học thuộc phù hợp với hơn 90 
phần trăm dân số khi đó mù chữ. 

Tầm nhìn Hồ Chí Minh là Tầm nhìn Rộng, tức là không dừng ở 
những gì nhìn thấy được, đo được, đếm được theo như Chủ nghĩa Duy vật, 
Chủ nghĩa Thực chứng trong Khoa học, coi vật chất là trên hết và quyết 
định. Tầm nhìn của Người là cống hiến cho sự nghiệp giành Độc lập, Tự 
do, Hạnh phúc cho Con người và Dân tộc, không chỉ dừng ở giải phóng 
giai cấp là một bộ phận của xã hội.  

Hiện nay, Giới tinh hoa Chính thể Việt Nam có Tầm nhìn Đóng, tức 
là hướng vào trong, cho nên chỉ chú trọng đến các việc đang xảy ra trên đất 
liền, trong tổ chức, ít tập trung vào Thế giới, vào xã hội. Ít thấy Lãnh đạo 
nào lên tiếng vì những chuyện được cả dân tộc quan tâm đang xảy ra 
hàng ngày trong cuộc sống, trên Biển Đông, trên Thế giới, họa chăng nếu 
có thì cũng chỉ biết là “Phức tạp”, “Khó lường”,… 

Hiện nay, Giới tinh hoa Chính thể Việt Nam có Tầm nhìn Gần, vẫn 
giữ lối Nghĩ, lối Làm cũ, có tình trạng này do yếu kém về Triết lý, cho nên 
vẫn giữ  Tầm nhìn cũ, cho là “Bản chất Thời đại không thay đổi”. Điều này 
dẫn đến việc, Lãnh đạo Chính trị thì không định được Đường lối mới, chỉ 
còn biết lấy xử phạt một số cán bộ lấy cắp tài sản Nhà nước làm việc chính. 
Lãnh đạo Kinh tế thì không định được Mô hình mới, nên quá vất vả với các 
việc hàng ngày, từ việc ở một quán cà phê đến sự cố đưa đón học sinh.  

Tầm nhìn Gần và yếu kém về Triết lý còn thảm hại đến nỗi, có ngành 
còn đi xin Quốc hội cho tích hợp môn Lịch sử vào các môn học khác, mà 
không hiểu đó thực chất là cách xóa dần Lịch sử Việt Nam, một việc mà 
những kẻ đô hộ phương Bắc mất hàng nghìn năm vẫn không làm được. 

“” 

Hiện Giới tinh hoa Chính thể Việt Nam có Tầm nhìn Hẹp do vẫn bị 
ảnh hưởng bởi các quan điểm cực đoan kiểu “Lát cắt”, tức chỉ có giá trị thời 
điểm như Chủ nghĩa Duy vật, Duy khoa học. Vì thế Lãnh đạo Chính thể vẫn 
dừng ở chỗ coi “Phát triển Kinh tế là nhiệm vụ trung tâm”, trong khi lẽ ra   
Đất nước đã Độc lập và Thống nhất, thì nhiệm vụ trọng tâm là phải tạo lập 
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Có hai Triết lý cốt lõi trong Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, đã góp phần 
làm nên kỳ tích Việt Nam song lại ít được chú ý đúng mức, đó là “Đàng hoàng” 

và“Góp phần xứng đáng vào Sự nghiệp Cách mạng Thế giới” 

Vì sao Việt Nam về nhiều mặt còn thua sút cả Lào, Campuchia, vốn vẫn coi Việt 

Nam là tấm gương để noi theo? Vì sao cũng là các nước châu Á, nhưng Singapore, Hàn 
Quốc chỉ cần dưới 30 năm để từ nước nghèo thành nước phát triển, còn Việt Nam đã có 
44 năm hòa bình, thống nhất, với nhiều điều kiện về con người và thiên nhiên hơn hẳn 
thì vẫn ngày càng lận đận, càng ngày càng bị coi là “đất nước không thể phát triển”? ...   

Đáp án là Việt Nam duy trì quá lâu Hệ 

thống Chính thể, Văn hóa Mệnh lệnh – 
Xin/Cho, cho phép các thành viên của Hệ thống, 
từ lãnh đạo đến người Dân, có “Quá ít Đàng 
hoàng”, “Quá ít trách nhiệm” với Mình, với 
Người, với Cộng đồng, với Quốc gia và Quốc tế. 
Chính thể và Văn hóa Mệnh lệnh mặc định, vị 
trí càng cao, mức độ Đàng hoàng, Trách 
nhiệm càng thấp, và ở vị trí cao nhất, trách 

nhiệm gần như bằng không.   

Cách thức này làm Con người và Quốc gia 

suy thoái. Có vị Đại biểu Quốc hội, đã thiếu trách 
nhiệm với những người bầu mình khi nói: “Vì 
dân trí thấp, nên cần hoãn luật Biểu tình”. Nếu vị 
này không bị bệnh “Mệnh lệnh” quá nặng, và 
được học để biết 100 năm trước, dân trí thấp 
hơn bây giờ, song Bác Hồ đã kiến nghị điều này, 
thì chắc sẽ không dám nói năng như vậy. Bởi vì, 
“Biểu tình” chỉ là cách biểu hiện nhu cầu và 
tình cảm chính đáng của Con người, không 
phụ thuộc Dân trí hay quan điểm Chính trị. 

Trước năm 1975, ở thời chiến, ai phạm 

sai lầm đều phải trả giá, thậm chí bằng mạng 
sống, nên đất nước mới có kỳ tích. Thị trường 
đích thực cũng khắt khe như vậy. Có thể xem 
Kinh tế Thị trường như người cha nghiêm khắc, 
còn Kinh tế XHCN như người mẹ nuông chiều 
con bằng cách “Đất đai là sở hữu Nhà nước”, 
“Kinh tế Nhà nước là chủ đạo”, “Không tam quyền phân lập”... Khi đó, cả nước sẽ có 
“Đại tiệc miễn phí”, mà khách chỉ là Quý Ông, Quý Bà “Mệnh lệnh”, “Quy trình”, mặc 
sức tham nhũng, lãng phí. Trong lúc này, càng phải thấy phải trở về tư tưởng, chủ 
thuyết Hồ Chí Minh, để từ đây xây dựng Niềm tin mới, Chính thể mới, Con người mới.  

 

Ảnh trên, từ trên: 1) Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Ba Lan năm 1957; 2) Nhân dân 
Nam Bộ bầu cử Quốc hội Khóa I năm 1945; 3) Ngày 10/10/1954, người dân Hà Nội 
đứng kín đường đón chào Bộ đội Cụ Hồ về tiếp quản Thủ đô. 
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 nên một Việt Nam Hạnh phúc, Hùng cường.   

Tầm nhìn này cho thấy: Nếu Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là 
Đột phá cho một Việt Nam Độc lập; và cũng là Đột phá để xây dựng các 
Triết lý cho  một Việt Nam thống nhất, đồng thời có sự Chuẩn bị Chiến lược 
cho những Chiến dịch Điện Biên Phủ mới tiếp theo. Trong điều kiện hiện 
nay, cách thức tư duy này ít được chú ý, trong khi đó chỉ biết tiếp nhận từng 
“Lát cắt” của Tinh hoa văn minh nhân loại.  

 
 

2) Triết lý Hồ Chí Minh, tiền đề tạo nên 
  Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 

Tầm nhìn Mở, Xa và Rộng của Lãnh tụ Hồ Chí Minh là tiền đề cơ bản 
cho Người xây dựng một Triết lý có cốt lõi Bình đẳng, Hội nhập, Sáng tạo 
có nền tảng là “Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền”, tức là làm bất cứ 
điều gì cũng phải xuất phát từ sự tôn trọng quyền Con người, quyền Dân 
tộc. Đây là các quyền tự nhiên do Trời đất sinh ra, quyền được Sống, được 
Tự do và được mưu cầu Hạnh phúc. Chính Tầm nhìn này đã được người Dân 
hiểu và cùng tham gia thực hiện.   

Từ đây, một phong trào lớn vận động nhân dân cả nước chi viện cho 
chiến dịch Điện Biên Phủ đã được triển khai với quy mô lớn chưa từng có. 
Hội đồng cung cấp cho Điện Biên Phủ được thành lập. Với khẩu hiệu “Tất 
cả cho tiền tuyến, Tất cả để đánh thắng”, chỉ trong một thời gian ngắn ta đã 
huy động được một khối lượng lớn sức người sức của từ nhiều vùng miền, từ 
nhiều giai cấp, tầng lớp trong cả nước.   

 Triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy Chủ thuyết mang tên 
Người là hữu thần và hoàn toàn khác biệt với các triết lý vô thần bắt 
nguồn từ Chủ nghĩa Duy vật, Duy Khoa học như Chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Vào những năm 1950, khi ta mở Chiến dịch Biên giới để nhận trợ giúp vật 
chất của Liên Xô, Trung Quốc thì cũng nhận kèm Chủ nghĩa Mác – Lênin. 
Để dễ truyền bá, chủ nghĩa này được các bạn Trung Quốc gói gọn trong 4 
chữ “Tam Vô, nhị Các”.  

“Tam Vô” nghĩa là cần Vô Tổ quốc, Vô Gia đình, Vô tín ngưỡng để 
làm Cách mạng thế giới; Như thế  sẽ được “Nhị Các” tức “Các tận sở năng; 
Các thụ sở nhu”, nghĩa là “Làm theo Năng lực, hưởng theo Nhu cầu”.  

Lường trước tình hình này, đề phòng những người chất phác dễ bị dẫn  
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               Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “An ninh và Tự do chỉ có thể bảo đảm  
     bằng sự Độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc nào và bằng  
                sự Hợp tác tự nguyện của chúng ta với Tất cả các cường quốc”                  

Tháng 10/1944 một máy bay B.25 Mỹ bị 

Nhật bắn rơi ở Cao Bằng. Trung úy William Shaw 
nhảy dù và được Việt Minh cứu. Để có quan hệ 
với Mỹ, Bác đưa Shaw đi Côn Minh trả cho 
Tướng Chenault, Tư lệnh Tập đoàn không quân 
Mỹ 14. Sang Quảng Tây, nhờ Quốc Dân Đảng 
điện. Song, tướng Quốc Dân Đảng muốn thủ tiêu 
đại diện Việt Minh, lập công với Mỹ. Biết thế, Bác 
về trong đêm. Tuần sau, đi bộ 11 ngày đến ga 
Bixichai, rồi đi tàu gặp Tướng Chenault; Kết quả 
Đại đội Việt - Mỹ ra đời ở Tân Trào, Đàm Quang 
Trung chỉ huy, Thiếu tá Thomat tham mưu trưởng. 

Ngày 3/9/1945, tức chỉ một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, trong kỳ họp 

Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị 6 việc: 1) "Phát động chiến dịch tăng gia 
sản xuất… Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm 
được sẽ góp lại phát cho người nghèo"; 2) "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, 
mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ"; 3) "Tổ chức càng sớm càng hay Tổng tuyển 
cử với chế độ phổ thông đầu phiếu; 4)"Mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần: Cần, 
Kiệm, Liêm, Chính"; 5) “Bỏ ngay ba thứ thuế: Thuế thân, thuế chợ, thuế đò và "tuyệt đối 
cấm hút thuốc phiện"; 6) “Tuyên bố: Tín ngưỡng tự do và Lương - Giáo đoàn kết”.  

 

 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thông báo Về tiếp chuyện đại biểu các 

đoàn thể: “1. Gửi thơ nói trước, để tôi sắp thì giờ, rồi trả lời cho bà con, như vậy khỏi 
phải chờ đợi mất công; 2. Mỗi đoàn đại biểu, xin chớ quá 10 vị. 3. Mỗi lần tiếp chuyện, 
xin chớ quá 1 tiếng đồng hồ". 

 

 Ảnh trên: Chính phủ Lâm thời với nhiều thành viên là các Tinh hoa ngoài Đảng 
trong ngày 2/9/1945.  

Ảnh dưới: 1)  Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thành viên 
Biệt đội Con nai tại Bắc Bộ phủ năm 1945; 2) Báo Việt Nam Độc lập. Tên báo giữa hai 
cờ Việt - Mỹ. Dưới là: “Quân đội Mỹ là bạn ta; Cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh”.   
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dụ bởi thuyết “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã căn dặn cán bộ: “Đừng thấy người ta đấu tranh giai cấp rồi mình 
cũng giai cấp đấu tranh”.  

Rồi sợ nói thế vẫn chưa đủ dễ hiểu, ngay từ năm 1949, Người đã viết 
rõ trong tài liệu về công tác cán bộ “Đấu tranh giai cấp là một điều ngu 
ngốc”. Nói những điều này để thấy, việc đầu tiên phải làm trong việc xây 
dựng Niềm tin là tôn trọng Sự thật, nhất là sự thật về Lãnh tụ Hồ Chí Minh, 
tránh những tuyên truyền không đúng về Người. 

                   
                    3)  Muốn có “Điện Biên Phủ”, trước hết cần 
                         có một Chính thể mới, một Văn hóa mới 

Bác Hồ nói: “Đất nước ta đã bước sang một giai đoạn mới, vì thế phải 
cần có một Chính thể mới, một Văn hóa mới”. Đây là sự chuẩn bị chiến lược 
để khi có thời cơ chiến lược thì không lỡ cơ hội. Vì thế, về nước năm 1941, 
việc đầu tiên Bác làm là xây dựng Việt Nam Độc lập Đồng Minh, có vai trò 
một Chính thể, gắn với một Văn hóa mới, Văn hóa Độc lập.    

Nhờ thế, mỗi người dân Việt đã thay đổi Nhận thức để tự chuyển hóa 
từ “Dân một nước Lệ thuộc” thành “Dân một nước Độc lập”, ví như vua Bảo 
Đại còn thoái vị và nói: “Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm 
Vua một nước nô lệ”. Đây là tiền đề để khi xuất hiện thời cơ chiến lược là 
Phát xít Nhật bị phe Đồng minh đánh bại thì Việt Minh phát động Cách 
mạng Tháng Tám, giành Chính quyền và tuyên bố Việt Nam Độc lập.  

Sau Cách mạng tháng 8, Chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được 
thành lập. Từ năm 1946 thực dân Pháp chỉ đủ sức giữ các thành phố lớn, còn 
vùng núi và một phần nông thôn là do Chính thể của Cụ Hồ quản lý.  

Đến chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 các đơn vị bộ đội của Cụ Hồ 
đã đủ sức tác chiến ở cấp sư đoàn. Bộ đội của ta tuy thua sút Pháp về quân số 
và trang bị song quân số cơ động của ta lại lớn hơn do không phải giữ đất. 
Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để có chiến thắng ở Điện Biên Phủ.   

Quyết định chọn Điện Biên Phủ làm quyết chiến điểm của những 
người Lãnh đạo Việt Nam chỉ trở nên đúng đắn khi huy động được từ nhân 
lực đến vật lực một cách tự nguyện từ các địa phương trong toàn quốc để 
phục vụ tác chiến. Đây là điều chỉ có Chính thể của Dân, do Dân, vì Dân 
và cùng Dân, mới làm được.  
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                            Triết lý “Trần thế và Tâm linh là một” của 
      Chủ thuyết Hồ Chí Minh là minh chứng về sự phù hợp   
            của Chủ thuyết này với Triết lý của thế kỷ 21 

Cờ của Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, treo lần đầu ngày 

19/5/1941, ngày thành lập tổ chức này. Ngày 2/9/1945, cờ Việt Minh bay trong Lễ 
Tuyên bố Độc lập trên Quảng trường Ba Đình. Ngày 5/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
sắc lệnh quyết định Quốc kỳ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Hiến 
pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946, 1959 xác nhận cờ đỏ 
sao vàng của Việt Minh là cờ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Năm 1976, tên nước đổi ra Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

Cờ Cộng hòa XHCN Việt Nam xuất hiện tháng 7/1976. Vẫn là cờ 
đỏ sao vàng; Song ít ai để ý là ngôi sao đã sửa ra gầy và nhọn 
hơn. Ngôi sao trên Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa trông thịnh vượng, có nét riêng (không giống sao trên cờ 
các quốc gia khác như Trung Quốc) lại gần gũi hơn, đẹp hơn!  

 

 

Theo Triết lý trên, cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa, được giải thích: Màu đỏ là May mắn, Hạnh phúc; Màu vàng 
là Thịnh vượng, Tương lai; Năm cánh sao hình tam giác đều, có 
cạnh nằm trên ngũ giác đều, hàm ý Phát triển viên mãn, hài hòa 
của 5 Tầng lớp xã hội của một Dân tộc mạnh mẽ, hưng thịnh, 
nhờ dựa trên Ngũ hành tức Quy luật Trời, Đất. 

Chúng ta thường xuyên nói tư tưởng Hồ Chí Minh là kim 

chỉ nam, nhưng thực tế thì lại trung thành với Tổng Bí thư Lê 
Duẩn về Nhận thức, Triết lý, Thể chế của ông, thậm chí còn 
nghe ông cả “Về việc riêng” của Bác Hồ. Nay đã đến lúc chúng ta phải “Đàng hoàng”, 
“Chính danh” làm theo lời Bác. Phải bắt đầu từ việc nên hiểu với Thánh Tổ Trung Hưng 
Hồ Chí Minh thì việc “Riêng” như Ngài nói, cũng là việc rất “Chung”.  

 

Ảnh đứng: 1) Cờ Việt Minh ngày 19/8/1945; 2) Quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa Việt Nam sau ngày Độc lập 2/9/1945; 3) Cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam 
Việt Nam trước 1975. Những lá cờ này đều xuất hiện khi sinh thời Thánh Hồ Chí Minh 
với dấu ấn là ngôi sao vàng có nét riêng.    

Ảnh ngang từ trái: 1) Quốc kỳ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; 2) Quốc kỳ nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam. 
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Đây cũng là lý do vì sao tiêu đề phần này lại viết: “Muốn có Điện Biên Phủ, 
trước hết cần có Chính thể mới, Văn hóa mới”.              

 
                  III) BA YẾU TỐ TẠO NÊN SỨC MẠNH Ở   

                            CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954  
 

    1) Đường lối đúng đắn và Cán bộ xứng tầm là hai yếu tố 
   đầu tiên tạo nên thắng lợi ở Điện Biên Phủ năm 1954  

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 trở thành đỉnh cao của cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Có thành tựu lớn lao này trước hết là nhờ có được đường 
lối đúng đắn, sáng tạo của bộ máy Lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Đây là công việc đầu tiên phải làm, rồi căn cứ vào đó mới chọn lựa 
được cán bộ xứng đáng.  

Nếu không làm theo các bước này, ví như không đủ năng lực kiến tạo 
Đường lối mới, mà chỉ biết theo Đường lối cũ, tất yếu sẽ chỉ còn có cách 
chọn cán bộ theo tiêu chí là “Trung thành”. 

Ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị thông qua 
kế hoạch tác chiến và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 
thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến. Người chỉ thị: “Chiến dịch này là 
một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, 
không những đối với trong nước mà cả đối với quốc tế. Vì vậy toàn Dân, 
toàn Quân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”.  

Nếu để ý thứ tự các từ trong cụm từ “Toàn Dân, toàn Quân, toàn 
Đảng” mới thấy Bác Hồ đã tiên liệu trước rằng để đảm bảo đánh thắng trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ thì tướng tài, quân giỏi chưa đủ, mà quan trọng là 
còn phải huy động được sức mạnh của toàn Dân tộc và có các quyết sách 
kịp thời của bộ máy Lãnh đạo. 

Quyết sách chiến lược sáng suốt này cần cán bộ xứng đáng. Tư lệnh 
chiến dịch Bác Hồ chọn là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên giáo viên 
dạy Lịch sử, chưa qua trường lớp quân sự hay một trận đánh nào. Dĩ nhiên, 
đã dạy Lịch sử ắt biết tiền nhân Nghĩ gì? Làm gì? để chiến thắng các thế 
lực ngoại xâm hung hãn và xảo quyệt. Các chỉ huy từ Tham mưu, Hậu cần 
cho đến Chính trị cũng được Bác Hồ chọn không trên cơ sở “Trung thành 
với Chủ nghĩa”, mà quan trọng là “Sẽ làm gì” với nhiệm vụ được giao. 
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  Bệnh “Ấu trĩ, Tả khuynh” có ba đặc trưng:  
         1) Thiếu Hiểu biết; 2) Bỏ qua Triết lý và tranh giành quyền lực;   

                            3) Gây kết quả thảm hại cho mình và xã hội   

Ngày 19/10/1986, Tổng Bí thư Trường Chinh nói về sai lầm Đường lối của Đảng: 

“Tả khuynh, Ấu trĩ, Duy ý chí, Trái quy luật khách quan,… Khi mắc sai lầm lại Bảo 
thủ, Trì trệ, Không dũng cảm sửa chữa…”. Với “Ấu trĩ” là trẻ con, “Tả khuynh” là 
khuynh hướng thích “Tả”. “Tả” ở đây không “Tả hữu” mà là 
“Tả lớ”, tiếng Trung là “Đánh”. “Tả khuynh” đi với “Ấu trĩ”, 
tức là hiểu biết thì như trẻ con, song huyết quản nóng bỏng, 
luôn lấy danh nghĩa bảo vệ Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa để 
coi “Khác Ta là Địch”, có dịp là “Đấu tranh”. Liên Xô gọi 
bệnh này là “Kiêu ngạo cộng sản”, Trung Quốc thì nói “Bệnh 
cố hữu của những người cách mạng là nôn nóng, sốt ruột”.    

Thời chiến chống “Tả khuynh”, song chỉ chống lấy 

lệ, vì những người tả khuynh cũ tuy gây thiệt hại lớn cho 
cách mạng, song chính họ cũng hy sinh, kể cả đầu rơi, máu 
chảy, vì thế mới “giận thì giận, mà thương thì thật thương”. 
Tuy giống bệnh ấu trĩ tả khuynh cũ là làm thiệt hại lớn, song 
bệnh Tả khuynh mới mà Tổng Bí thư Trường Chinh nói 
đến khác trước và nguy hiểm hơn nhiều. Đó là vì: 

Thứ nhất, tả khuynh cũ chủ yếu có ở lãnh đạo, nay tả khuynh mới lan rộng đến 

cơ sở. Thứ hai, những người “Tả khuynh cũ” khi “Tả” phải chịu hy sinh, còn “Tả khuynh 
mới” khi “Tả” vừa được “danh”, vừa được “lợi”, vừa thỏa mãn tính “Tham quyền”. Thứ ba, 
đối tượng “Tả” của tả khuynh cũ cơ bản là “Địch”. Đối tượng “Tả” của “Tả khuynh mới” chủ 
yếu là “Ta”. Đơn giản là “Địch” đã về nhà từ lâu, đánh sao được họ;  Ở đây chỉ còn “Ta”, 
tức đồng chí và Dân,…, muốn đánh thì phải “biến Ta thành Địch”. Đây là điểm đáng sợ 
nhất, khó chấp nhận nhất ở những người Ấu trĩ, Tả khuynh mới.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh từ trên: 1) Nhà văn hóa Tổng Bí thư Trường Chinh; 2) Nông dân được mùa 
nhưng giá trị gia tăng rất thấp.  

Ảnh dưới: Đại học Oxford, Anh. Trường Đại học này đã gần nghìn tuổi và hầu như 
nghìn năm liên tục giảng dạy. Văn Miếu, Hà Nội của ta tuy cũng gần nghìn tuổi, nhưng 
đó là tuổi Di tích. Đức Phật dạy, mọi khổ đau trong cuộc sống đều do “Vô Minh”, vậy 
muốn “Minh” thì cần phải học bậc “Chí Minh” để có Tầm nhìn thế giới, để có thể nhận biết 
“Ta đã, đang và sẽ  là Ai”,  cũng như  “Ai đã, đang và sẽ là Ai””.  

 
 
 
 
 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       252      

 

Ngày 1/1/1954, Bác Hồ dự họp Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh đạo, 
chỉ huy chiến dịch, triển khai kế hoạch điều động lực lượng cho Điện Biên 
Phủ. Khi giao nhiệm vụ cho Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Bác Hồ nói: 
“Tổng Tư lệnh ra mặt trận, Tướng quân tại ngoại! Trao cho chú toàn 
quyền quyết định. Có gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất 
với cố vấn thì cứ quyết định rồi báo cáo sau. Trận này quan trọng, phải đánh 
cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”.  

Liên quan tới công tác Tổ chức và Cán bộ, qua những nội dung trên, có 
ba bài học: Thứ nhất, nhất thiết phải có Đường lối mới đúng đắn, không có 
yếu tố này sẽ không có gì để kế tiếp; Thứ hai, trên cơ sở Đường lối đúng đắn 
tiến hành các công việc cần thiết để có Cán bộ xứng tầm, có đủ năng lực và 
phẩm cách thực hiện Chủ trương, Đường lối; Thứ ba, sau khi đã chọn lựa 
được Cán bộ thì phải tin cậy giao quyền và tạo mọi điều kiện cần thiết để cán 
bộ chủ động phát huy hết năng lực của mình.  

 

2) Yếu tố thứ ba làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 
là huy động nguồn sức mạnh của toàn thể dân tộc  

 Tính toán khoa học của người Pháp đã trở thành không đúng. Trong 
những công thức của họ đã không có yếu tố rằng không chỉ Lãnh đạo của 
phía Việt Nam làm  được “Điều không thể”, mà cả Dân tộc Việt Nam dưới 
sự lãnh đạo của Cụ Hồ cũng đã làm những điều “Không thể”. Ví như do ít 
đạn pháo, muốn bắn ba viên phải xin phép Tham mưu trưởng, 5 viên phải có 
ý kiến Tổng Tư lệnh, cho nên những người lính Cụ Hồ quyết tâm kéo pháo 
bằng tay lên núi để bắn vừa gần, vừa công phá mạnh hơn, lại vừa thực hiện 
được nguyên tắc "Phân tán hỏa khí, tập trung hỏa lực".  

Những người nông dân mặc áo lính đã không chỉ dũng cảm, mà còn rất 
sáng tạo trong chiến đấu. Bộ đội pháo binh dùng gỗ thui đen để làm pháo 
giả, và khi trận địa thật phát hỏa thì chiến sĩ phụ trách nghi binh ném bộc phá 
lên trời giả làm tiếng nổ đầu nòng, làm cho 80% bom đạn của pháo binh 
Pháp phản pháo dồn vào đánh trận địa giả của ta. Vì thế, trong cả chiến dịch 
Điện Biên Phủ, kéo dài gần hai tháng, pháo binh của ta chỉ hỏng một khẩu 
pháo 105mm, trong khi đó pháo binh địch gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ở vùng rừng núi hiểm trở, hệ thống 
giao thông chiến lược chưa có; miền Tây Bắc mới được giải phóng, kinh tế  
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                       Trong bối cảnh bùng nổ Tri thức ở thế kỷ 21, thì việc  
                  mang lại Triết lý mới, Chính trị mới, Thể chế mới cho Dân tộc,  
                       để phát huy tiềm năng Con người càng có ý nghĩa lớn  

Đã quen với việc gặp nan giải thì “Cả Hệ thống chính trị vào cuộc”, còn muốn 

gây khó cho ai đó thì “Có vấn đề chính trị”. Dù vậy ít ai đặt câu hỏi “Chính trị là gì?”. 
Đó là vì hiện nay Chính trị được mặc định là “Ý muốn” của Đảng và luôn đúng. Tình 
trạng này gây ra hệ lụy đã được Tổng Bí thư Đảng nêu lên ngày 11/12/2017, đó là một 
bộ phận xã hội “Nhạt Đảng; Xa rời Chính trị”. Song làm sao để tránh hệ lụy này?  

Sẽ có lời giải nếu xem Chính trị là việc mang Niềm tin và dẫn dắt xã hội một 

cách tự nguyện tới mục tiêu tốt đẹp, chứ không bằng Cường quyền và Áp đặt hoặc 
làm thay việc của bộ phận điều hành. Chính trị có sức mạnh lớn khi đa số thành viên, 
nhất là Thế hệ trẻ tin vào sự dẫn dắt này. Đây là thước đo chính trị. Tiếp theo, Thể chế 
phải huy động, kết nối mọi nguồn lực cá nhân, cộng đồng và sử dụng hiệu quả.       

  Nhắc “Dư địa phát triển”, ý nói các nguồn 

lực tiềm năng. Theo cách này, nếu coi tăng GDP là 
mục tiêu và thực hiện nhờ bán tài nguyên thô và 
lao động giản đơn, thì Việt Nam đã “hết Dư địa”. 
Song theo góc độ Con người, Văn hóa và Công 
nghệ thì Dư địa phát triển của Việt Nam còn 
nhiều, tồn tại dưới dạng “Thời gian rảnh” của 
người lao động trên mọi lĩnh vực (như ở nông 
thôn gọi là nông nhàn).  

 Lãnh đạo mỗi Quốc gia không được lẫn 

Chính trị đích thực với các việc thường nhật 
như nhân sự, chống tham nhũng, .... Bởi điều đó 
sẽ dẫn đến không tạo lập được Niềm tin mới, làm 
lãng quên tài nguyên vô giá với Quốc gia là Thế hệ 
trẻ và Con người, từ đó dẫn đến hệ lụy cho 
chính mình, Tổ chức và Đất nước.    

Một khi Lãnh đạo thực sự có Niềm tin cốt 

lõi “Tổ quốc trên hết”, thì từ chiến sĩ đến người 
Dân sẽ có Niềm tin lan truyền “Quyết tử” cho 
Tổ quốc quyết sinh. Nhờ đó, Việt Nam chiến 
thắng các loại xâm lược. Còn nếu cứ theo Chủ 
nghĩa “Duy vật” và “Thực chứng”, chỉ biết dựa vào 
Kinh tế, Công nghệ hay Quân sự, thì khó mà tránh 
kết luận là nên đầu hàng cho sớm.    

 

 Ảnh trên: Chỉ với gậy tầm vông vót nhọn, thanh niên Việt Nam sẵn sàng đứng 
lên bảo vệ Tổ quốc, theo lời kêu gọi “Toàn quốc Kháng chiến” năm 1946 của Chủ tịch  
Hồ Chí Minh.   

 Ảnh giữa: Xe ôm Grab ở Hà Nội năm 2019; Thời gian “Rảnh”  còn quá nhiều.  

Ảnh giữa: Xin việc ở Tp. Hồ Chí Minh. 
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còn chậm phát triển. Trong điều kiện khó khăn như vậy, việc bảo đảm vật 
chất hậu cần, y tế, kỹ thuật, … cho gần 10 vạn người (cả bộ đội, dân công và 
lực lượng khác) ở xa từ 300 - 500 km, lại kéo dài trong thời gian nhiều tháng 
tưởng như khó thực hiện. 

Nhưng với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”, 
từ vùng tự do Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4, cho đến các vùng mới giải 
phóng Tây Bắc hay các vùng du kích, các khu căn cứ địa ở đồng bằng Bắc 
Bộ, vùng Thượng Lào, tất cả đều dồn hết sức người, sức của cho Chiến dịch 
Điện Biên Phủ.   

Nhiều nơi, do máy bay địch thường xuyên ném bom, đánh phá cho nên 
không có điều kiện để thu hoạch, chưa kể nhân lực ở vùng núi lại hiếm, song 
để có lương thực kịp thời nuôi bộ đội chiến đấu, đồng bào thỏa thuận giao cả 
những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị bộ đội thu hoạch rồi sau đó ghi sổ 
báo lại. Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn giã gạo vào cả ban đêm để 
kịp cung cấp cho bộ đội, điều mà trước đó theo như các phong tục lâu đời là 
điều rất kiêng kỵ.  

Cuốn “Lịch sử hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 -1954), 
Nxb Quân đội nhân dân” cho biết, tính chung trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ nhân dân cả nước đã đóng góp 25.560 tấn gạo, 226 tấn muối, 1.909 tấn 
thực phẩm, 26.453 lượt công dân, 20.991 xe đạp thồ, 1.800 mảng nứa, 756 
xe thô sơ, 914 con ngựa thồ và 3.130 chiếc thuyền.  

Những con số nêu trên thật lớn đối với một đất nước còn nghèo nàn, 
lạc hậu, đang phải tiến hành một cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ đầy 
gian khổ. Nhưng ý nghĩa tinh thần của nó còn lớn hơn, bởi đó là công sức 
đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên khắp cả nước, là tinh thần cả nước 
một lòng, toàn dân đánh giặc. 

Trong chiến dịch, lực lượng dân công đã có những đóng góp rất to lớn: 
Hàng trăm nghìn dân công chủ yếu được huy động từ nhiều xã, huyện khác 
nhau ở Tây Bắc, Việt Bắc, Liên khu 3 và Liên khu 4. Tính trung bình mỗi 
dân công phục vụ khoảng chừng 100 ngày công. Không ít dân công đã phục 
vụ cả trước, trong và sau chiến dịch, kéo dài đến 6, 7 tháng, trong điều kiện 
khó khăn gian khổ thiếu thốn về mọi mặt. Từ vùng tạm chiếm của các tỉnh 
Bắc Bộ, đồng bào đã chuyển ra vùng tự do hàng chục vạn tấn thóc, hàng 
triệu ngày công dân công. 
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  Muốn có hòa bình trong bối cảnh CMCN 4.0, thì phải chủ động  
chuẩn bị cho Chiến tranh với một Quân đội tiến thẳng lên hiện đại, 

  Một kỹ sư tên lửa người Việt, hiện đang làm 

việc tại châu Âu, đã nghiên cứu về vua Quang Trung 
và cho biết Ngài đã cho sản xuất những vũ khí khủng 
khiếp nhất thế giới thời đó. Nhờ thế quân của vua 
Quang Trung  đã dùng những thứ vũ khí này đốt cháy 
tàu Pháp, 5 vạn quân Xiêm, 29 vạn quân Thanh và 
khiến Trung Hoa khi đó mặc dù đang ở đỉnh cao của 
sức mạnh cũng phải bị chùn bước.  

Vua Quang Trung dùng phốt pho nguyên chất 

chế luyện từ phân dơi làm hỏa cầu, trong chứa thuốc 
nổ đen, quanh là phốt pho vàng và các quả pháo nhỏ. 
Hoả cầu nổ sẽ tung bột phốt pho ra không khí và các 
quả pháo sẽ đốt cháy phốt pho. Hỏa cầu thực chất là 
bom phốt pho, thứ vũ khí chỉ đứng sau bom nguyên 
tử. Khi hỏa cầu nổ, sẽ gây ra đám cháy với nhiệt độ 
cực cao (đến 800 -1000 độ C) và đốt hết oxy trong 
không khí hệt như bom phốt pho ngày nay. 

Khi cận chiến, quân Quang Trung có lựu đạn 

phốt pho uy lực, có hỏa cầu lửa là bình phun ra nhựa 
thông trộn vôi sống có thể cháy khi chạm vào đối 
phương đúng như sử sách từng ghi chép. Toàn bộ 
chiến binh của Quang Trung đều được trang bị các vũ 
khí trên. Lãnh đạo tài năng, quân, tướng chí khí, lại 
có công nghệ chiến tranh hạng nhất, nên dường 
như vào thời đó quân của Hoàng đế Quang Trung là 
đội quân vô địch trên toàn thế giới. 

Trước đây, công nghệ của ta là do công nghệ 

đối phương quyết định, ví như địch có xe bọc thép thì 
ta phải có vũ khí để phá được xe địch. Song giờ đây 
công nghệ của ta là do Đồng minh quyết định, vì bây 
giờ yếu tố quyết định thắng bại là sự phối hợp. Còn  
một yếu tố nữa đó là quân của vị Hoàng đế bách 
thắng đã dày dạn trận mạc, giờ đây gọi là thực chiến. 
Quân trong thời bình không có điều kiện thực chiến 
thì phải tập trận với Đồng minh và muốn vậy trình độ 
công nghệ phải tương đương.    

 

  Ảnh từ trên: Quân đội Việt Nam đang nhanh 
chóng tiến lên chính quy, hiện đại: 1) Tham gia  Lực 
lượng gìn giữ hòa bình của LHQ; 2) Việt Nam đã 
thành lập Lữ đoàn 87 tác chiến điện tử; 3) Lực lượng 
Đặc công dù Việt Nam; 4) Tên lửa phòng không Việt 
Nam; 5) Tăng hiện đại T90 của Việt Nam xuất trận.     
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Đến tháng 2/1954, số lượng thanh niên xung phong của các tỉnh miền 
Bắc lên đến hàng vạn người, tham gia làm và sửa chữa hàng trăm kilômét 
đường, nhiều bến, cầu, phá bom mìn; vận chuyển hơn 25 nghìn tấn lương 
thực, thực phẩm, hàng nghìn tấn vũ khí trang bị, đạn dược tới mặt trận; giữ 
vững mạch máu giao thông quan trọng nhất của mặt trận. Ngoài nhiệm vụ 
phục vụ, họ còn trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các đơn vị quân đội.  

Chiến dịch Điện Biên Phủ chính là “Cuộc ra quân lớn nhất” của cả 
nước, cả dân tộc Việt Nam kể từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp để giành 
cho được Độc lập. Hiểu rõ vì sao Pháp thất bại, tướng De Castries đã trả lời 
trước Ủy ban Điều tra của Bộ Quốc phòng Pháp rằng: "Người ta có thể 
đánh bại một quân đội, chứ không thể đánh bại được một dân tộc”. 
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                                                   Phần 2: 
  ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG NĂM 1972  
  ĐỘT PHÁ CHO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

 

      

                                                 

I) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, CON ĐƯỜNG ĐƯA 
 VIỆT NAM TRỞ NÊN QUỐC GIA THỐNG NHẤT 

 

             1) Tầm nhìn Hồ Chí Minh là tầm nhìn Mở, Xa và Rộng 

Muốn học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh có kết quả, trước hết 
phải nhận thức rõ về Tầm nhìn và Triết lý Hồ Chí Minh. Về điều kiện để 
thành công, ngay từ năm 1947, Bác Hồ đã nhấn mạnh: “Muốn thành công thì 
phải biết trước mọi việc”. Nay đã có đủ điều kiện và thời gian để thấy: Tầm 
nhìn Hồ Chí Minh là tầm nhìn Mở, Xa và Rộng. Cùng với Triết lý, đây 
cũng chính là điều kiện tiên quyết để “Biết trước mọi việc”. 

Tầm nhìn Hồ Chí Minh là Tầm nhìn Mở, tức luôn nhìn ra Thế giới, 
lấy Thế giới quyết định hành động Quốc gia. Ví như, cuối năm 1967, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói với tướng Phùng Thế Tài lời dự báo có tính tiên tri 
từ một chuyện xảy ra trước đó ở Triều Tiên: “Sớm muộn đế quốc Mỹ cũng 
sẽ đưa B 52 ra ném bom Hà Nội rồi có thua mới chịu thua. Chú nên nhớ 
trước khi đến Bàn Môn Điếm ký hiệp định đình chiến ở Triều Tiên, Mỹ đã 
cho không quân hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, 
nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. 

Tầm nhìn Hồ Chí Minh là Tầm nhìn Xa, vì thế từ năm 1965, tức là 7 
năm trước Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972, khi Mỹ đưa quân vào 
miền Nam và bắt đầu dùng B52 trên chiến trường, thì trong một lần thăm Bộ 
đội Phòng không, Bác Hồ đã chỉ đạo: “Dù đế quốc Mỹ có B57, B52 hay 
“Bê” gì đi chăng nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ 
nhiều hơn nữa, ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”. 

Với sự nhắc nhở thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ đầu 
năm 1968, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã bắt tay vào 
xây dựng kế hoạch đánh trả một cuộc tập kích đường không chiến lược có 
máy bay ném bom chiến lược B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội trong vòng 5 
năm tới, trên cơ sở tìm hiểu việc Mỹ sử dụng B52 ở chiến trường  Nam Bộ. 
Đây là một bản kế hoạch rất độc đáo bởi lẽ, lúc bấy giờ, ngay cả phía Mỹ cũng 
chưa có chút ý đồ gì về kế hoạch tiến công ồ ạt miền Bắc bằng máy bay B52. 
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Tầm nhìn Hồ Chí Minh là Tầm nhìn Rộng, với tầm nhìn này, Bác Hồ 
không chỉ lo ứng phó về phương diện quân sự mà ngay từ năm 1965 đã có 
chủ trương kết hợp đánh với đàm đối với Mỹ. Nghị quyết Hội nghị khóa 13 
của Đại hội Đảng III với Bác Hồ là người đứng đầu, tháng 1/1967 đã thể 
hiện tầm nhìn rộng này khi khẳng định: “Chúng ta tiến công địch về ngoại 
giao bây giờ là đúng lúc vì ta đã và đang thắng địch, thế của ta là thế mạnh”.  

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đã buộc Hoa Kỳ và 
Chính phủ Việt Nam Cộng hòa phải ký Hiệp định Paris năm 1973, với Điều 
1 Hiệp định Paris ghi rõ “Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng chủ quyền 
độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi Hiệp 
định Giơnevơ”. Điều đó có nghĩa Hoa Kỳ công nhận chính thức các điều 
khoản Hiệp định Giơnevơ về toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, theo đó, Việt Nam 
là một quốc gia thống nhất, miền Bắc và miền Nam không phải hai quốc gia 
riêng biệt mà chỉ là hai vùng tập kết quân sự khác nhau. 

 

2) Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 
- Chiến thắng của Triết lý Hồ Chí Minh 

Tầm nhìn Mở, Xa và Rộng của Lãnh tụ Hồ Chí Minh là tiền đề cơ bản 
cho Người xây dựng một Triết lý cốt lõi trong giữ gìn Độc lập và Chủ quyền 
của Việt Nam: “Một dân tộc nhỏ bé, song quyết tâm, đoàn kết chiến đấu và 
có đường lối đúng đắn thì có thể đánh bại bất cứ thế lực xâm lược hung hãn 
nào”. Triết lý này làm ta chủ động, sáng tạo, chắc thắng trước mọi kẻ địch. 
Nhờ đó mới có trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 oai hùng, trong đó 
thêm một lần nữa, Thăng Long địa linh, Thăng Long bất khuất và kiên cường 
lại chôn vùi mộng tưởng xâm lược của một thế lực có sức mạnh tàn bạo. 

Triết lý “Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới” 
thông qua Đoàn kết Quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thể hiện rõ nét 
trong Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.  

Hành động ném bom vào dịp Lễ Giáng sinh của Mỹ đã khiến lương tri 
nhân loại nổi giận. Làn sóng phản đối chiến tranh nhanh chóng lan rộng khắp 
nơi trên thế giới, và ở ngay chính nước Mỹ, đã sục sôi lên án mạnh mẽ hành 
động tội ác man rợ của Nhà Trắng; Bạn bè trên thế giới đã bày tỏ lòng mến 
phục Việt Nam: “Chúng tôi gọi Hà Nội là Thủ đô của giá trị loài người... 
Các bạn đứng đầu ở chiến hào tiền tuyến vì nhân phẩm và vì các quyền của 
mỗi dân tộc. Không ai được phép quên điều đó”.  
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Niềm tin và Triết lý  ở thế kỷ 21 đang hình thành và 
trở nên nguồn Động lực mới ngày càng mạnh mẽ 

Từ khi thành lập tháng 4/1992, Viện Nghiên cứu SENA đã triển khai nhiều Đề án, 

Chương trình ở tầm quốc gia, góp phần xây dựng Niềm tin mới và Hệ thống Triết lý 
mới để từ đây hình thành Chính thể mới, Văn hóa mới cho Việt Nam thế kỷ 21, như:  

Năm 2002, cuốn “Việt 

Nam nhất định Phát triển” nêu, 
Việt Nam cần Chiến lược Kinh 
tế Biển với cốt lõi là Quốc tế hóa 
Biển Đông và lập Bộ Biển Đông. 
Năm 2007, Nhà nước có Nghị 
quyết Chiến lược Kinh tế Biển.  

 Năm 2007, cuốn “Học 

thuyết Hồ Chí Minh - Hành trang 
để định vị và đi tới Tương lai” ra mắt. Lần đầu tiên tư tưởng Hồ Chí Minh, với cốt lõi 
là Đoàn kết/Hội nhập, tức Trân trọng, Liên kết, Thống nhất các sự Khác biệt, kể cả Đối 
lập, được chính thức công bố là một Học thuyết phát triển.  

Năm 2008, cuốn “Việt Nam, Thay đổi và Hạnh phúc” viết: Thời đại mới đã đến; 

để Ổn định và Phát triển Việt Nam cần coi trọng quan hệ với Mỹ như với Trung 
Quốc, và ngược lại. Tiếp là  “Việt Nam, Nguyên nhân lạc hậu và con đường Phát triển”; 
“Giai đoạn Mới, Chính thể Mới, Văn hóa Mới”; “Làm gì cho Tổ quốc Việt Nam?”... 

Năm 2017, 2 tập “Suy ngẫm về Tuyên ngôn Phát triển” làm rõ cốt lõi tư tưởng Hồ 

Chí Minh là: “Dân tộc và Thế giới”; “Độc lập và Đồng minh”, … tất cả đều là một và 
như vòng xoáy ốc, tùy Duyên mà Khởi và  nêu lên 9 Đột phá Chiến lược. 

 
 
 
 
 

Năm 2019, cuốn “Việt Nam thế kỷ 21 – Niềm tin, Chính thể, Con người” tái bản đã 

đề xuất Hệ thống Triết lý mới được xây dựng từ Triết lý “Và”, trong đó có công thức 
Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt tự do sáng tạo + Thần đạo Việt Nam mạnh 
mẽ + Văn minh các cường quốc phương Tây phát triển nhất.   

 

Ảnh trên:  Lãnh đạo Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA, Đảng ủy Xã Thanh Văn, 
Thanh Oai, Hà Nội và Cty May Hưng Yên, dưới khẩu hiệu: “Đời sống và Thu nhập người 
Lao động là thước đo Năng lực và Đạo đức người quản lý. Năng suất Lao động, Chất 
lượng sản phẩm là thước đo Lòng yêu nước và Lương tâm người thợ”.  

Ảnh dưới từ trái: 1) Viện trưởng Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA trong Tòa 
nhà Quốc hội Hoa Kỳ, năm 2009; 2) Một số ấn phẩm nghiên cứu của Viện N/C SENA.  
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          3) Không lệ thuộc thói quen “Làm đúng Quy trHình cũ”, 
mà chủ động “Tạo lập Quy trình mới” là yếu tố quan trọng 

làm Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không thành công 

Chủ tịch Hồ Chí Minh có lần gặp Tư lệnh Phòng không Phùng Thế Tài 
và hỏi: “Chú là Tư lệnh Phòng không, vậy chú đã biết về B52 chưa?”. Người 
đã từng là cận vệ của Bác Hồ lại trải bao trận mạc nay bỗng trở nên lúng 
túng. Thấy thế, Bác ân cần nói: “Nói thế thôi chứ chú có biết cũng chưa làm 
gì được nó. Nó bay cao hơn mười cây số mà trong tay chú hiện chỉ có cao xạ 
thôi… nhưng từ nay, là Tư lệnh bộ đội Phòng không, chú phải theo dõi chặt 
chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay này”.  

Bài học rút ra từ lời Bác Hồ dạy rằng, muốn thành công phải tạo lập 
được Triết lý mới, Quy trình mới được Tư lệnh Phùng Thế Tài khắc sâu. 
Cho nên dù vào thời gian đó Mỹ chưa có ý đồ ném bom miền Bắc, nhưng 
ông đã chỉ thị cho các cơ quan tác chiến, quân báo và bằng nhiều nguồn tư 
liệu tìm mọi cách thu thập và làm rõ tính năng, tác dụng của B52, từ việc 
1965, Mỹ sử dụng B52 ném bom Bến Cát, Tây Bắc Sài Gòn, hay năm 1966, 
B52 đánh Quảng Bình, Vĩnh Linh.   

Việc xây dựng quy trình mới để bắn rơi B52 được Bộ đội Tên lửa và 
Không quân chú trọng. Đã phát hiện ra trong khi hầu hết ra đa điều khiển 
tên lửa của ta bị hệ thống tác chiến điện tử của Mỹ gây nhiễu nặng, thì trong 
các loại ra đa ta sử dụng, có một loại không bị ảnh hưởng. Từ đây, một Quy 
trình mới được xây dựng, đó là dùng loại ra đa không bị nhiễu, ghép với đài 
điều khiển, phục vụ bộ đội tên lửa đánh B52. Bộ khí tài mới có ký hiệu là 
KX này đã giúp tên lửa ta bắn rơi nhiều máy bay B52 trong Chiến dịch Điện 
Biên Phủ trên không.  

Đại đội ra đa 45 cũng sáng tạo quy trình mới để phát hiện B52. Nhờ 
vậy, vừa được lệnh mở máy bắt B52, Đài trưởng Nghiêm Đình Tích, sau này 
là Đại tá Anh hùng Quân đội đã tắt 5 máy phát của P35 chỉ dùng một máy ít 
nhiễu nhất và đã phát hiện B52 sớm. Dù thông tin còn mờ nhạt, Đại đội 
trưởng Đại đội 45 Đinh Hữu Thuần, sau này là Đại đức Thích Chánh Tuệ, 
Anh hùng Quân đội đầu tiên của Đại đội 45, bằng kinh nghiệm chiến đấu và 
dự cảm tâm linh đã khẳng định B52 đã xuất hiện và bay vào đánh Hà Nội.  

Cấp trên ở ba cấp không hẹn mà đều nhắc báo sai về B52 đánh Hà Nội 
sẽ phải chịu trách nhiệm nặng vì hậu quả rất lớn, Đại đội trưởng Đinh Hữu  

 



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       263      

 

                     

   Nếu Giáo sư Joseph Nye chỉ rõ: Mục tiêu là “Việt Nam không thuộc 
 số đông mà phải là Quốc gia dẫn đầu”, thì Giáo sư Vũ Khiêu xác định: Giải pháp  

là “Thu lấy tinh hoa thời Trí tuệ; Mở ra Đường lớn đến Tương lai”   

   Ngày 13/1/2010, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Quyền lực mềm trong quan 

hệ quốc tế hiện đại” giữa Giáo sư Mỹ Joseph Nye, Đại học Harvard, cha đẻ Thuyết “Sức 
mạnh mềm” và các học giả Việt Nam với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện 
Nhân. Trong Tọa đàm, GS. Joseph Nye phát biểu: 
“Việt Nam cần xác định không thuộc số đông mà 
phải là quốc gia dẫn đầu” để có vị thế trong nhóm 
G77 các nước đang phát triển; Chỉ có như thế Việt 
Nam mới tự bảo vệ lợi ích của mình và đóng góp 
cho thế giới. Nhưng gần 9 năm đã qua, song những 
gì GS. Joseph Nye nói vẫn nguyên tính thời sự.  

Có hai điều Việt Nam cần làm sớm: Thứ nhất 

là cần hiểu lời vua Trần Nhân Tông: “Của báu đã sẵn 
trong nhà, chỉ cần tự hỏi, đã hết lòng vì Dân?”, tức là 
cần phát huy  giá trị tinh thần của tiền nhân, của Lãnh 
tụ Hồ Chí Minh và cuộc sống hiện tại. Chỉ thế mới tiếp 
thu được tinh hoa Nhân loại, để tạo nguồn sức mạnh 
mới cho cả Dân tộc 

Thứ hai, trong thế kỷ 21, nếu Trung Quốc coi  

Văn hóa nước này tiêu biểu là Khổng Tử, thì Việt Nam 
cũng coi hình ảnh văn hóa Việt Nam được kết tinh 
ở Hồ Chí Minh. Nếu như hình ảnh Thầy Khổng mới là 
biểu tượng của “Tu thân”, mới là tiền đề cho việc 
“Làm thiên hạ hòa bình” tức “Hội nhập”, thì hình ảnh 
văn hóa gần gũi, sống động của Lãnh tụ Hồ Chí Minh 
chính là biểu tượng của “Hội nhập”. Nói cách khác, 
trong thế kỷ 21 Việt Nam đủ điều kiện để trở thành 
Quốc gia dẫn đầu về Văn hóa Hội nhập với Triết lý 
Văn hóa Đoàn kết - Hội nhập Hồ Chí Minh . 

 

Ảnh trên: Giáo sư Anh hùng lao động Vũ Khiêu, 
Tinh hoa Tầng lớp Tri thức thời Hồ Chí Minh và hiện 
đại, tấm gương về Kết nối tinh hoa, tặng chữ cho Viện 
Nghiên cứu – Think Tank SENA: “Thu lấy Tinh hoa 
Thời Trí tuệ; Mở ra Đường lớn đến Tương lai”. 

Ảnh giữa: Giáo sư Joseph Nye và TS. Nguyễn 
Anh Tuấn, Tổng Biên tập Diễn đàn Toàn cầu Boston, 
khi đó là Tổng Biên tập báo Vietnamnet.  

Ảnh dưới: Cầu Vàng ở Bà Nà, Đà Nẵng, cao 1400m so với mực nước biển. Nhiều 
du khách nhớ đến Việt Nam do cây cầu này làm họ liên tưởng đến bộ phim nổi tiếng 
“Chúa tể của những chiếc nhẫn” trong bối cảnh của Thế giới Thần và Người. 
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Thuần cũng ba lần xin lấy tính mạng của mình để bảo đảm. Nhờ có thế, việc 
cảnh báo B52 được sử dụng trước 35 phút, góp phần tích cực vào kết quả 
trận đánh. Với nhiều chiến công, Đại đội 45 đã đón nhận danh hiệu Đơn vị 
Anh hùng Lực lượng vũ trang.   

 
 

II) BA YẾU TỐ TẠO NÊN SỨC MẠNH Ở CHIẾN 
           DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG NĂM 1972 

 

1) Đường lối đúng đắn và Cán bộ xứng tầm là hai yếu tố 
đầu tiên tạo nên thắng lợi cho Điện Biên Phủ năm 1972 

 Nguyên nhân quan trọng nhất, quyết định nhất lập nên Chiến thắng 
Điện Biên Phủ trên không 1972 là Chủ tịch Hồ Chí Minh và bộ máy Lãnh 
đạo do Người đứng đầu đã có tầm nhìn chiến lược, cũng như sự chuẩn bị 
chiến lược trong chỉ đạo xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân 
vững mạnh, lực lượng nòng cốt giữ vai trò quyết định đánh bại kẻ địch trong 
Chiến dịch tập kích đường không tháng 12/1972.  

 Tư tưởng xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân trở thành 
lực lượng tác chiến chủ yếu với không quân địch có từ ngày 1/4/1953, khi 
Trung đoàn Pháo cao xạ 367, tiền thân của Quân chủng Phòng không - 
Không quân được thành lập. Lấy con số 367 là vì Trung đoàn có 6 tiểu đoàn 
pháo 37. Chỉ gần một năm sau ngày được thành lập, Trung đoàn Pháo cao xạ 
367 lần đầu tiên tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đã bắn rơi 52 ném 
bom trong tổng số 62 máy bay các loại của địch.  

Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Nam lại phải chiến 
đấu với đế quốc Mỹ có lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới. Để 
đối phó với lực lượng không quân này, ngay khi bước vào cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, từ một trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên, đến năm 1963, Quân 
chủng Phòng không – Không quân với các binh chủng pháo phòng không, ra 
đa, không quân, tên lửa đã lần lượt ra đời.  

Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn nhất bằng máy bay B52 của Mỹ 
vào Hà Nội, Hải Phòng đã hoàn toàn thất bại. Chỉ trong 12 ngày đêm, máy 
bay của địch đã xuất kích tới 663 lần/chiếc B52 và hơn 3.800 lần/chiếc máy 
bay chiến thuật các loại. Đây cũng là lần đầu tiên, Quân chủng Phòng không 
- Không quân và các lực lượng vũ trang bảo vệ Hà Nội tổ chức và thực hành 
thắng lợi một chiến dịch phòng không - một loại hình chiến dịch của chiến 
tranh hiện đại - đánh bại một cuộc tập kích chiến lược đường không lớn của  
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Có Chính thể mới, Văn hóa mới, Việt Nam sẽ một lần nữa  
 làm nên “Điều không thể” - một Điện Biên Phủ mới ở thế kỷ 21, 

là Đột phá đưa đất nước trở thành một Quốc gia phát triển 

 Đại tá Chính ủy Trần Văn Giang thay mặt  Sư đoàn Phòng không Hà Nội chào 

mừng Đồng chí Lê Đức Thọ và đã nhận được lời đáp chân thành: “Cán bộ, chiến sĩ Phòng 
không - Không quân anh hùng mới là người 
chiến thắng. Không có chiến thắng B52 
trên bầu trời Hà Nội, làm gì có thắng lợi ở 
Hội nghị Paris. Chiến thắng này đã buộc Mỹ 
ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973”. Đây là 
tiền đề quyết định để năm 1975, Việt Nam 
chấm dứt cuộc chiến 30 năm (1945 – 1975) 
và trở nên một đất nước thống nhất. 

 

Có Niềm tin vững chắc rằng, Chiến 

dịch Điện Biên Phủ năm 1954, tiền đề để Việt 
Nam Độc  lập và Chiến dịch Điện Biên Phủ 
trên không năm 1972, tiền đề để Việt Nam 
Thống nhất, đồng thời cũng là tiền đề 
quyết định để Việt Nam sớm trở nên một 
“Vùng đất lành” của Gia đình, Dân tộc và 
Thế giới, cũng như cho Việt Nam trở thành 
một Quốc gia phát triển vào năm 2045.     
    

Ảnh từ trên: 1) Đại tá Jamess Williams, 
các Cựu Chiến binh Mỹ và Việt Nam ký kỷ 
niệm Giao lưu ngày 8/1/2019 tại Trụ sở Viện 
Nghiên cứu – Think Tank SENA;  

2) CCB Đại đội 45 trước Đoan Môn, 
Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, 20/8/2019;  

3) Dân quân Hà Nội chở xác máy bay B 
52 bị tên lửa ta bắn hạ tháng 12/1972. 

4) Sài Gòn ngày Thống nhất 30/4/1975. 
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Không lực Hoa Kỳ, một chiến dịch phòng không độc nhất trong 30 năm 
chiến tranh giải phóng của Việt Nam (1945 - 1975).  

Trong trận chiến này bộ đội ta đã bắn rơi 81 máy bay, có 34 máy bay 
B52 và 5 máy bay F111, giáng đòn quyết định vào cố gắng cuối cùng, cố 
gắng cao nhất của Mỹ trong năm 1972, và cũng là trong toàn bộ cuộc chiến 
xâm lược, buộc chính quyền Nixon phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đến đây, qua hai cuộc Điện Biên Phủ 
thần kỳ, vẫn nhắc lại điều mà ai cũng biết, song không phải lúc nào cũng 
nhớ, đó là cũng như ngọc ở trong đá, Thành tựu lớn bao giờ cũng được 
Thách thức lớn che phủ, để “Quý vật đãi Quý nhân”, tức chỉ dành cho 
những người xứng đáng. 
 

2) Yếu tố thứ ba làm nên Chiến công Điện Biên Phủ 1972 
                  là phát huy cao độ Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết quốc tế 

Lặp lại cách tính toán kiểu “khoa học, công nghệ” và thái độ ngạo mạn, 
coi thường đối phương của người Pháp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 
1954, vào những năm đầu 1970, người Mỹ cũng cho rằng, cùng với tàu 
ngầm nguyên tử, tên lửa vượt đại châu mang đầu đạn hạt nhân và những loại 
vũ khí chiến lược như siêu pháo đài bay B52, hoàn toàn có thể ép được 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Hiệp định Paris theo những 
điều khoản có lợi cho Mỹ. Đương nhiên, “Nghĩ” thế nào thì “Làm” thế đó, 
mà “Làm” thế nào thì kết quả thế đó, và kết quả mà người Mỹ nhận được 
cũng bất ngờ và đắng cay chẳng kém gì người Pháp. 

Cũng giống như trận Điện Biên Phủ 1954, dưới sự Lãnh đạo của Bác 
Hồ, những người Việt Nam đã làm nên điều “Không thể”, vượt qua mọi tính 
toán thông thường, nói một cách khác, trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự 
Lãnh đạo của Bác Hồ vĩ đại, người Việt Nam đã làm nên những điều vĩ 
đại. Đây là điều mỗi người Việt Nam hôm nay cần suy ngẫm, khi vô tình hay 
hữu ý trải qua 44 năm, tính từ năm 1976 xa rời tư tưởng của Người, để rồi 44 
năm qua đã Nghĩ và Làm những điều manh mún, lạc hậu.  

Chỉ sau ba ngày Mỹ mở cuộc tập kích đường không chiến lược, đã có 
tới 12 máy bay B52 bị bắn rơi. Số lượng và tốc độ B52 bị bắn hạ làm cả thế 
giới sửng sốt. Nhiều chuyên gia nước ngoài đồng ý với nhận định cho rằng 
“nếu B52 cứ rơi với tốc độ này thì sau hai tuần lễ sẽ không còn máy bay ở 
Đông Nam Á để chiến đấu nữa”.  
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              Đã có đường Hồ Chí Minh trên núi, đường Hồ Chí Minh trên biển 
và Thành phố mang tên Bác; Song cần thiết bây giờ là định hình Triết lý 

và Văn hóa Đoàn kết/Hội nhập  trong mỗi Con người và Cộng đồng  

Núi linh không phải vì cao mà bởi có Tiên; 

Sông thiêng không phải vì sâu mà bởi có Rồng. Vì 
thế, để thành “Đảo quốc”, chứ không phải “Đảo 
huyện”, như ở ta, không cốt đảo phải to, lớn, 
nhiều tài nguyên, sản vật, mà cần Lãnh đạo và 
người dân có Tầm nhìn xa, rộng đến tận “Thiên 
hạ”, tức là tới Thế giới theo cách nói bây giờ 

Cụ Hồ đã làm nên Sự nghiệp lớn bởi Ý chí 

và Tinh thần của Người không bị “Tư duy đất liền” 
chi phối, mà Người luôn hướng đến “Tư duy Biển 
lớn - Tư duy Thế giới”. Người nói: “Tôi thấy phải 
ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ 
làm ăn ra sao, tôi sẽ về giúp đồng bào tôi”.  

Cuối thế kỷ 20, Trung Quốc kêu gọi hướng 

ra biển và Thế giới: “Có thể khoanh một vùng gọi 
là đặc khu. Trung ương có chính sách, các 
đồng chí mở đường máu tiến lên”, và giải thích: 
“Thu hút đầu tư nước ngoài, tăng nguồn thu ngoại 
tệ, làm địa phương phồn vinh, ... chưa phải mục 
tiêu chủ yếu”, bởi vì: “Đặc khu không phải kho 
vàng, mà là cửa sổ: Cửa sổ về kỹ thuật, về quản 
lý, cửa sổ về tri thức, về chính sách đối ngoại, ...”. 

  Sau năm 1975, Việt Nam trở thành một 

cường quốc quân sự. Song thời gian này quá ngắn, 
vì đến năm 1976, sau khi đổi tên Nước, tên Đảng 
Việt Nam đi xuống rất nhanh. Phải chăng chiến 
thắng quá lớn đã thôi thúc Tổng Bí thư Lê Duẩn 
sao chép Chính thể Mệnh lệnh Xin/Cho  kiểu Xô 
Viết? Khó biết; Song với nhiều người thì đây lại là 
thời khắc để mở ra một Giai đoạn mới với Động 
lực mới là Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, Hữu 
thần. Một trong đó là Nhạc sĩ Văn Cao bất hủ với 
ca từ nổi tiếng “Từ nay người biết yêu người ”. 
Và điều này phải đến năm 2021 mới trở thành sự 
thực, khi đất nước trở nên “Vùng đất lành”.         

    

Ảnh từ trên: 1) Đoàn xe chở vũ khí lương 
thực trên tuyến đường trên núi mang tên Hồ Chí 
Minh; 2) Nữ thanh niên xung phong trên đường Hồ Chí Minh; 3) Một con tàu không số 
chở vũ khí trên tuyến đường biển mang tên Hồ Chí Minh; 4) Bản đồ các tuyến đi của 
đường Hồ Chí Minh trên biển.      
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Nhận định này không phải duy nhất. Bởi trước đó bảy tháng, từ tháng 
5/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cán bộ tham mưu tác chiến Quân 
chủng Phòng không - Không quân đã nhận định: Mỹ sẽ thua cuộc khi tỷ lệ 
máy bay bị rơi trên tỷ lệ máy bay tham chiến lớn hơn 10%. Thực tế chiến 
trường cho thấy, trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, tỷ lệ B52 bị bắn rơi 
là 17,6% (34/147 chiếc, trong đó Hà Nội góp công 23 chiếc).  
 

Những con số nêu trên làm nguội rất nhanh những cái đầu nóng nhất 
của phe chủ chiến ở Mỹ và chỉ ít tháng sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ 
trên không của ta thắng lợi, Hiệp định Paris được ký năm 1973, công nhận 
Việt Nam là một đất nước thống nhất.  

Nhắc đến những kỳ tích này, không thể chỉ nhắc đến sức mạnh Đoàn 
kết dân tộc của Việt Nam mà không nhắc đến với tấm lòng biết ơn sự giúp 
đỡ vô cùng giá trị của Liên Xô, Trung Quốc và các nước trong phe XHCN, 
cũng như nhiều nước tiến bộ mà ta đã xếp vào phe “Địch” - phe TBCN như 
Thụy Điển và các nước Bắc Âu, cũng như của các nước châu Mỹ Latin. 

Vào lúc bấy giờ Liên Xô và Trung Quốc đang bất đồng sâu sắc, thậm 
chí hai nước có những thời gian gần như đã kề miệng hố chiến tranh. Tuy 
nhiên, cả hai nước này vẫn giành cho Việt Nam những sự giúp đỡ to lớn. 
Đây là một trường hợp vô cùng hiếm thấy trong lịch sử thế giới, vì ít khi hai 
quốc gia đang coi nhau là thù địch lại cùng chung sức cho một công việc. 
Trường hợp này càng trở nên đặc biệt khi trong mối quan hệ phức tạp Liên 
Xô - Trung Quốc khi đó, còn có cả yếu tố Hoa Kỳ. 

Liên Xô thì giúp Việt Nam những vũ khí nặng, tối tân, đắt tiền như xe 
tăng, tên lửa, pháo phòng không cỡ lớn, máy bay, tàu chiến,… Trung Quốc 
thì giúp ta vũ khí nhẹ, quần áo, lương thực,… Trong những năm 1970, khi 
nhu cầu chiến trường tăng lên Liên Xô cũng tăng cường trang bị vũ khí cho 
Việt Nam. Một trong những vũ khí chính bắn hạ B52 nhiều nhất là tên lửa đã 
được Việt Nam chú trọng yêu cầu và đã được phía Liên Xô đáp ứng đầy đủ. 

Ở Thụy Điển và châu Âu, phong trào chống Mỹ ủng hộ Việt Nam dâng 
lên mạnh mẽ. Ở Thụy Điển cả nước xuống đường chống Mỹ, từ học sinh, 
thanh niên, đến Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme. Vị Thủ tướng đáng kính 
này xuống đường để lấy chữ ký ủng hộ Việt Nam. Tiếp theo là phong trào 
sôi động của các nước châu Mỹ Latinh vốn quý trong Việt Nam…  
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Ăng-ghen, đồng tác giả Tuyên ngôn Cộng sản năm 1848, viết: “Mác và  
tôi phải tự trách về một số sự kiện xẩy ra khi những người cầm bút còn quá trẻ,  

nhiều khi đề cao quá lố yếu tố Kinh tế, thay vì đặt đúng vị trí giá trị của nó”*. 
                                                                              *Robert Wesson - theo Hà Tuấn Trung  

Nhà nghiên cứu Hà Tuấn Trung, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, kiêm 

Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra, cho rằng trong khoa học, nhất là Lịch sử cần minh 
bạch, và trung thực, trong đó trước hết cần làm rõ về Hồ Chí Minh. Trong cuốn “Giai 
đoạn mới, Chính thể mới, Văn hóa mới”, tháng 12/2012, ông viết: 

“Ngày 3/2/1930, khi hợp nhất ba tổ chức cộng 

sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh 
đề ra Chính cương vắn tắt, chủ trương Đoàn kết 
Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế: “Đảng phải tập họp đại 
bộ phận giai cấp công nhân và nông dân, vận động 
tiểu tư sản, trí thức, trung nông đi với giai cấp công 
nhân. Phải nêu cao khẩu hiệu Việt Nam độc lập”.  

Theo chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Trần Phú 

đã bác bỏ Chính cương này: “Chính cương vắn tắt đã 
phạm sai lầm chính trị nguy hiểm vì chỉ lo đến việc 
phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp đấu tranh”. 
Thay vào đó là Luận cương Chính trị do Trần Phú 
soạn và được Hội nghị Trung ương thông qua ngày 
31/10/1930, trong đó đặt Đấu tranh giai cấp là chính 
và đổi tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.  

Đường lối đó dẫn đến khởi nghĩa Xô Viết Nghệ 

Tĩnh với khẩu hiệu: “Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, 
trốc tận rễ”, kết quả cách mạng tổn thất nghiêm 
trọng! Trần Phú bị bắt và hi sinh, lớp kế tiếp là Hà Huy 
Tập, Lê Hồng Phong chưa từ bỏ sai lầm, vẫn cản trở 
Hồ Chí Minh tham gia lãnh đạo cách mạng. 

Năm 1938, khi Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí 

thư mới phần nào trở lại tinh thần Hồ Chí Minh với chủ 
trương: “Liên hiệp các tầng lớp nhân dân và các lực 
lượng tiến bộ, không phân biệt chính kiến, không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo, 
dân tộc”. Chỉ khi Trường Chinh làm Tổng bí thư tháng 11/1940, thì Thường vụ TW Đảng 
mới cử người sangTrung Quốc đón Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng”.   

Ảnh từ trên: 1) Nhà nghiên cứu Hà Tuấn Trung tại Hội nghị giải quyết thư tố cáo 
của Ủy ban Kiểm tra TW, năm 1994; 2) Chính phủ đang quan tâm hơn tới kinh tế tư 
nhân. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nghe ông Thái Như 
Hiệp giới thiệu sản phẩm cafe sạch của La mant tháng 11/2019; 3) Liên hiệp các Hội 
KH & KT Việt Nam đang dần trở thành hạt nhân kết nối các Giới Tinh hoa trong xã 
hội. GS. Viện sĩ. TSKH. Đặng Vũ Minh Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (trái) 
và Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường Quốc hội TSKH. Phan Xuân Dũng.   
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Đến đây càng thấy giá trị vô cùng lớn lao của Tầm nhìn Chiến lược và 
sự Chuẩn bị chiến lược mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và bộ máy Lãnh đạo đã 
dày công chuẩn bị, cũng như ý nghĩa những chữ cuối cùng trong bản Di chúc 
của Bác Hồ, được xem như chìa khóa của thành công. Đó là: “Góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng thế giới”, với “Cách mạng thế giới” 
được hiểu là hai cuộc Cách mạng Mỹ 1776 và Pháp 1789 đã được Bác Hồ 
nhắc đến ngay đầu Tuyên ngôn Độc lập.    

 
 

III) ĐỔI MỚI NGOẠI GIAO & QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 
    KHỞI ĐẦU TỪ “ĐÀNG HOÀNG” VÀ “ĐỒNG MINH” 

  

1) Muốn phát triển bền vững, trước hết phải Đàng hoàng, 
Ngoại giao hay Quốc phòng cũng ở trong Quy luật này 

“Đánh và Đàm”, “Quốc phòng và Ngoại giao” xưa nay đều là một.  
Vì thế,  khi lập nước, Lãnh tụ Hồ Chí Minh vừa là Chủ tịch nước, vừa là Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao, lại vừa là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng.  

“Độc lập và Hội nhập” cũng là một, với cấp độ cao của Hội nhập là 
Đồng minh, vì thế tổ chức để giành Độc lập do Cụ Hồ lập lấy tên là Việt 
Nam Độc lập Đồng minh.  

Với Ngoại giao, Hội nhập và Đồng minh là Mục tiêu, Đàng hoàng là 
giải pháp; Với Quốc phòng, Hội nhập và Đồng minh là Giải pháp, mục tiêu 
là bảo vệ đất nước. Vì thế mới nói: “Đổi mới Ngoại giao và Quốc phòng 
Việt Nam khởi đầu từ Đàng hoàng và Đồng minh”.   

 Trong các lĩnh vực xã hội thì Ngoại giao và Quốc phòng phản ánh 
Chính trị rõ nét nhất, thậm chí trong không ít trường hợp nó chính là Chính 
trị. Vì thế phần này có tiêu đề “Đổi mới Ngoại giao & Quốc phòng Việt Nam 
trên cơ sở Đàng hoàng và Đồng minh”, song cũng có thể thấy ẩn sau đó 
chính là tiền đề để Đổi mới Ngoại giao và Quốc phòng trở thành hiện thực 
chính là “Đổi mới Chính trị trên cơ sở Đàng hoàng và Đồng minh”.  

Có thể minh họa nhận định này qua thuật ngữ “Ngoại giao đi trên dây”; 
Sử dụng thuật ngữ này các nhà Chính trị và Ngoại giao muốn diễn đạt cho xã 
hội tư duy và cách làm mềm dẻo, linh hoạt, hiệu quả của mình. Tuy nhiên, 
tác dụng không như ý, bởi vì khi vào đời sống thế giới và Việt Nam, thuật 
ngữ  “Đi trên dây (Walk a Tightrope)” vốn có ý nghĩa tích cực, nay được rút 
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Thiếu Triết lý cơ bản - Niềm tin Cốt lõi sẽ không có  
Niềm tin Lan truyền. Người  Dân chỉ có Niềm tin từ những ai  

mang đến Điều tốt đẹp và Quyền lợi thực sự cho họ 

Về chống tham nhũng, truyền thông hay dùng hình ảnh “Tắm từ trên đầu”.  Nghe 

chưa ổn, vì “bẩn từ trên đầu” thì “tắm từ trên đầu”, có gì là lạ. Hơn nữa, khoe “Tắm” 
quá nhiều lại hóa ra khoe ta quá “Bẩn”, chưa kể “Tắm” cũng dùng tiền của Dân và sẽ 
còn “Tắm” mãi, do không biết vì sao “Bẩn”, nhất là “Bẩn trên đầu”, “Nhọ trên trán”, như 
Bác Hồ nói. Tình trạng Thiếu Triết lý Cơ bản - Niềm tin cốt lõi dẫn đến hoạt động 
Chính trị, Văn hóa, Xã hội thiếu đi ý nghĩa đích thực.  

Họp Quốc hội tháng 10/2019, một nữ Đại biểu 

Quốc hội từng bị người dân ném giày đã “Xúc động” đến 
nỗi òa khóc vì “Thương yêu giai cấp công nhân” do họ 
phải làm 8 giờ/ngày. Một nam Đại biểu cũng lên tiếng 
“Bênh vực người lao động”, khi nói ta chậm hơn Thế giới 
80 năm về giảm giờ làm, song ông này không nói: Vì sao 
ta lại chậm và các mặt khác chậm bao nhiêu năm?  

Chủ tịch Quốc hội nói: “Có ngày họp vắng đến 100 

đại biểu”. Đó là vì người Việt Nam ít ai muốn thấy các 
cảnh này. Có Đại biểu Quốc hội hiểu về Lịch sử đã phát 
biểu, báo cáo Quốc hội còn né tránh tên Trung Quốc sẽ 
khiến không chỉ người dân Việt Nam và người dân 
Trung Quốc, mà cả hậu thế cũng khó hiểu. Vị Đại biểu 
này nhận xét, người tài công chức bây giờ chỉ cần đạt 
tiêu chí “không mắc lỗi đánh máy” và khuyên không nên 
nói chuyện về Bác Hồ vì “Thời đại đã thay đổi rồi”.  

Thực tiễn cho thấy, đã đến lúc phải sớm làm rõ: 

Bản chất “Thời đại Hồ Chí Minh” là thế nào? Bản chất 
“Thời đại hiện nay” là gì? Và phải làm gì để có “Thời 
đại của chúng ta”?  

 
 

 

Ảnh trên, từ trên: 1)  Bia đá trên bàn thờ Tổ quốc ở 
Trường Sa khắc bài thơ: “Nam quốc Sơn hà, Nam đế 
cư”. Bản Tuyên ngôn Độc lập này luôn trong lòng người 
Việt, vì ai cũng muốn Mình, Gia đình, Dòng họ, Tiền 
nhân, Tổ quốc được khẳng định và tôn trọng; 2) Ngày 
28/9/2019 tại Liên Hợp Quốc, trước nhiều ghế trống, Phó 
Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao kêu gọi: "Các bên liên 
quan ở Biển Đông tôn trọng luật pháp quốc tế”, trong   
khi lẽ ra phải nói: “Các bên liên quan ở Biển Đông, nhất    
là Trung Quốc, cần tôn trọng Chủ quyền Việt Nam   
và tôn trọng Luật pháp Quốc tế”; 3) Tổng thống 
Venezuela XHCN và vợ ăn ở một cửa hàng siêu đắt gây 
phản cảm, bởi nước này trước giầu có, nay 87% dân 
nghèo đói, hơn 3 triệu người phải rời bỏ quê hương. 
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gọn thành “Đu dây” với ý nghĩa khác hẳn, thể hiện sự xem nhẹ với một nền 
Chính trị, Ngoại giao lúc thì đề cao mình vô lối và tùy tiện hạ thấp người 
khác, lúc thì lại thủ đoạn, làm tất cả các việc không phù hợp với các khái 
niệm và quy định phổ quát của thế giới, chỉ cốt đáp ứng nhu cầu trước mắt, 
bất chấp hậu quả.  

Đây là nền Chính trị và Ngoại giao nảy sinh từ những tư duy của một 
thế giới nhất nguyên : “Địch - Ta”, “XHCN - TBCN”,… và từ một Mô hình 
Mệnh lệnh kiểu Xô Viết ở thế kỷ 20, trong đó nổi bật sự đối kháng giữa phe 
Xã hội Chủ nghĩa và Tư bản Chủ nghĩa.  

 Song, thế kỷ 21 đã đến và các phạm trù này đã không còn phù hợp nữa 
trong bối cảnh một thế giới mới đã xuất hiện. Vì thế, khẩu hiệu của Tổng 
thống Mỹ Donald Trump: “Hãy làm nước Mỹ trở lại vĩ đại” là không thể 
khác và có thể giải thích “Bởi vì một Thế giới mới đang trở nên vĩ đại thông 
qua một Thời kỳ Phục Hưng mới”.  

Thế giới đã thay đổi và Việt Nam không thể không thay đổi, bởi dù 
muốn hay không muốn, mỗi người Việt Nam đang vừa là công dân Việt 
Nam, vừa là Công dân Thế giới, Công dân Toàn cầu. Vì thế, cái cần thay đổi 
trước hết là Việt Nam phải tự thay đổi để khắc họa hình ảnh mới của Việt 
Nam trong lòng thế giới. Ngoại giao Việt Nam hay Chính trị Việt Nam có 
trách nhiệm đóng góp tích cực không chỉ một mà cả hai tiến trình này. 

Vì sẽ khó thay đổi những cái “Khác ta”, cho nên chỉ còn cách một cách 
là “Ta” phải thay đổi và việc thay đổi này phải bắt đầu ngay từ Nhận thức. 
Ngoại giao và Quốc phòng Việt Nam cũng không ngoài phạm trù này. Vậy 
nên trong hai lĩnh vực này cần thay đổi để xây dựng và ứng dụng thực sự các 
Triết lý  như “Đánh và Đàm”, “Quốc phòng và Ngoại giao” bản chất đều là 
một. “Độc lập và Hội nhập” cũng là một, với cấp độ cao của sự nhất thể 
Độc lập và Hội nhập là Đồng minh.    

Với Ngoại giao, phải xác định rõ Hội nhập & Đồng minh là mục tiêu, 
và Đàng hoàng là giải pháp cơ bản. Phải thay đổi tư tưởng “Đu dây” trong 
Chính trị và Ngoại giao vì có đu đi, đu lại, rốt cục vẫn chẳng qua mắt được 
ai, mà chỉ làm mình nhọc công và làm người khác khó chịu. Thay vào đó, 
Chính trị, Ngoại giao phải giữ được sự đàng hoàng, thiện chí, bởi nếu cứ 
bên ngoài uốn éo “Đu dây”, bên trong vòng vo “Nhạy cảm”, để mất lòng tin 
của Dân, của bạn bè Quốc tế, thì chắc chắn sẽ sớm cô đơn và thất bại.  
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Trung Quốc đang phải chịu hậu quả của Triết lý cho là vẫn   
có thể duy trì được Chính thể Mệnh lệnh – Xin/Cho nhờ sao chép  

công nghệ phương Tây, Việt Nam cần tránh vết xe đổ này  

Vì “Con người là một tiểu vũ trụ”, và vì Đất, Trời bốn mùa thay đổi đã là quy luật, 

cho nên nếu muốn được “Sống” thực sự, mỗi người ai cũng phải  “Tự diễn biến”, 
“Tự chuyển hóa”; Với tư duy này, người Trung Quốc rất tự hào vì đã cùng Lãnh đạo 
của họ thực hiện “một cuộc Tự cách mạng trong chế độ XHCN” (Tiêu Thi Mỹ; “Mưu 
lược Đặng Tiểu Bình”; Tr. 169; Nxb Chính trị Quốc gia; 1996). Vì thế mới nói, “Tự diễn 
biến”, “Tự chuyển hóa”, mới là điều kiện cần để tồn tại; Muốn tiến bộ, còn phải tự thay 
đổi để “Tự Phát triển”. 

  Có hai việc làm bất kỳ một Hệ thống Chính trị - Kinh tế - Xã hội nào, cho dù hùng 

mạnh, cũng phải sụp đổ, đó là: 1. Không làm cho mỗi người dân được tự do và phát 
huy hết khả năng sáng tạo của họ; 2. Không đưa vào vị trí lãnh đạo những người 
ưu tú nhất của hệ thống và của xã hội. Đây cũng là các yếu tố làm Liên Xô và phe 
XHCN sụp đổ và cũng chính là động lực thúc đẩy Việt Nam phải từ bỏ Mô hình Chính 
thể Mệnh lệnh kiểu Xô Viết để trở về với  Chính thể Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh.   

 
 
 
 
 
 
 

 

Ngày 5/5/2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập 

Cận Bình phát biểu, Chủ nghĩa Mác là đường 
“đến tương lai thắng lợi”. Trong khi, tiền bối của 
ông là Đặng Tiểu Bình đã nói, do “bận” quá nên 
không có thời gian để đọc sách của Mác và 
“Một Đảng vĩ đại không thể để bị dẫn dắt bởi 
một cuốn sách”. Ông Tập Cận Bình làm thế với 
hy vọng vẫn giữ được quyền lực , song những gì 
đang diễn ra cho thấy không phải như vậy. 

Thực tế cho thấy, Trung Quốc đang dần chịu hậu quả không nhỏ khi cho rằng, có 

thể đưa đất nước Trung Quốc tiến bộ bằng Cách mạng Công nghiệp 4.0, trong khi vẫn 
giữ Triết lý và Văn hóa “Mệnh lệnh – Xin/Cho”. Việc hy vọng sẽ có thành tựu nhờ 
Chính thể Mệnh lệnh – Xin /Cho và sao chép công nghệ phương Tây, nhất là của 
Hoa Kỳ đang cho thấy sự rạn nứt. Việt Nam cần tránh vết xe đổ này.       

Ảnh trên: Ảnh nông thôn Việt Nam 200 năm trước và nông thôn Việt Nam hôm nay. 
Khi xem thấy thời gian như ngừng trôi, giật mình thấy mấy nghìn năm ta ... vẫn là ta”. 

  Ảnh dưới:  Nhà Văn hóa Thôn Tam Đa thuộc xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội, 
một sự thay đổi cơ bản trong phong trào Xây dựng Nông thôn mới .  
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Với Quốc phòng, cần xem Hội nhập & Đồng minh là giải pháp hết 
sức quan trọng để phục vụ mục tiêu là bảo vệ đất nước. Những bài học 
chống thực dân Pháp thất bại của thế hệ trước, từ nghĩa quân Trương Định 
đến người anh hùng vùng Yên Thế Hoàng Hoa Thám hay phong trào Cần 
Vương đã đưa đến kết luận, nếu chỉ dựa vào “nội lực”, tức lòng yêu nước, 
tinh thần đoàn kết dân tộc thì chưa đủ để chống lại đội quân xâm lược nhà 
nghề, trang bị hiện đại bậc nhất thời đó.   

Chưa nói đâu xa, chỉ nói riêng trong trận Điện Biên Phủ trên không 
trong 10 ngày đêm tháng 12/1972, vào lúc B52 và không lực Mỹ đe dọa đưa 
miền Bắc Việt Nam “trở về thời kỳ đồ đá”, nếu không có được sự giúp đỡ 
của các Đồng minh chiến lược trong phe Xã hội Chủ nghĩa thời đó từ Liên 
Xô, Trung Quốc đến Cuba, … thì không biết những người đang phát biểu 
trên báo, đài theo giọng “Không liên minh, liên kết, đồng minh với nước 
nào”, bây giờ đang ngồi ở đâu? 

Hỏi thế vì luận điệu ngụy biện đang được phổ biến “Việt Nam là một 
nước độc lập, không liên minh, liên kết, đồng minh với nước nào để chống 
lại nước thứ ba khác”, là hết sức nguy hiểm. Nó ngụy biện ở chỗ là sử dụng 
một luận đề không bao giờ xảy ra là “Việt Nam là một nước Độc lập” để 
tước quyền “liên minh, liên kết, đồng minh”, một nguồn sức mạnh chính 
đáng bảo vệ Độc lập của chính mình? Không rõ vì sao cả một Hệ thống 
Chính trị song lại để sơ sót những cái tệ hại như vậy?    

Có thể những người phổ biến những luận điệu này sẽ giải thích, đây là 
sách lược bởi vì đâu có ai ngăn cản chúng ta “dùng nước thứ ba giúp Việt 
Nam bảo vệ chủ quyền chính đáng”.  Lời đáp là các quốc gia lớn họ có 
“sách lược” gấp nhiều lần ta, nếu thích “Đu dây”, họ thừa năng lực làm cho 
ta chỉ nhìn họ cũng đủ chóng mặt. Vậy lời khuyên là: Nếu với cá nhân cũng 
như Quốc gia, cách cư xử khôn ngoan nhất là đàng hoàng, đừng nói dối, 
đừng tráo trở, vì ngày nay rất khó giấu kín mọi việc, chưa kể cổ nhân có câu 
“Khôn cho người ta vái; Dại cho người ta thương; Dở dở, ương ương chỉ tổ 
cho người ta ghét”.   

  Để có Động lực mới trong giai đoạn hiện nay, trọng tâm của Ngoại 
giao và Quốc phòng Việt Nam là xây dựng khối Đồng minh Việt - Mỹ, Việt 
- Trung và Việt – Mỹ - Trung với mục tiêu gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực 
và nhất là bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Giải quyết những  
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 “Khoán” năm 1986, thực chất là “Phát canh, thu tô” ở thời trước 
năm 1945. Đổi mới năm 2019 phải là “Tự Khoán”, bao gồm: 1) Tự giao 

 nhiệm vụ; 2) Tự thực hiện; 3) Tự mang sản phẩm đến cho xã hội 

Năm 1967,  Bí thư Tỉnh Vĩnh Phúc Kim Ngọc cho phép làm cơ chế khoán hộ, tức 

giao đất, công cụ và quy định mức nộp sản phẩm. Chuyện đến tai Trường Chinh, ông lên 
tận nơi yêu cầu chấm dứt phá vỡ quan hệ sản xuất XHCN ở nông thôn.  

Song chính Tổng Bí thư Trường Chinh lại  từ 

các bài học Thực tiễn như “Khoán” đúc kết làm nền 
móng cho Đổi Mới thể hiện trong Cương lĩnh Đại hội 
VI, cũng như nhận phê bình Kim Ngọc năm xưa là 
không đúng. Sẽ khó có Đổi Mới, nếu thiếu lãnh đạo 
tài đức, dám Thay đổi như Trường Chinh.  

“Khoán” là sửa sai lớn nhất ở Môi trường 

xã hội Phi Sáng tạo tức Chính thể “Mệnh lệnh -
Xin/Cho”, vì nhờ “Khoán” mà Việt Nam từ nghèo 
đói đã xuất khẩu gạo. Song, “Khoán” vẫn là Nhà 
nước “Cho” Dân nhiệm vụ, để nhận về sản phẩm. 
Chưa kể với “Khoán”, người Dân phải chờ 20 
năm mới được làm một điều bình thường và  các 
sáng tạo khác của Dân không may mắn như vậy.  

Thực tế phát triển ở Viện Nghiên cứu - Think 

Tank SENA cho thấy, đặc trưng cơ bản của Môi 
trường Kiến tạo Phát triển là “Tự Khoán” bao 
gồm “Ba tự”: 1) “Tự giao nhiệm vụ”; 2) “Tự thực 
hiện”; 3) “Tự mang sản phẩm đến cho xã hội”.  

Phải xác định, Đại hội VI chỉ là Đại hội sửa 

sai cho các Đại hội Đảng từ đó trở về năm 1976. 
Phải thấy, “Khoán” chỉ là sự vùng lên của nông dân 
bằng cách quay lại cách làm cũ từ trước Cách mạng 
tháng 8. Đáng lẽ, từ đây phải dẫn đến thay thế tư 
tưởng Kinh tế Nhà nước là chủ đạo, chứ không phải 
coi đó là thành tích, là “Đổi mới”. 

 Ông Kim Ngọc trân trọng các Tinh hoa, cho dù dưới chế độ nào: “Ngày xưa tôi đi 

ở cho Địa chủ Đỗ Đình Đạo. Với các giá trị văn hóa lưu truyền bền vững, ông ấy trọng 
hiền sỹ, trọng người tài, trọng người làm ra chữ. Chúng ta chừng nào chưa trọng 
“Chữ” thì không thể có CNXH”. Ông đã giải đáp cho Lãnh đạo Việt Nam nỗi lo “Một 
trăm năm nữa liệu có kết thúc giai đoạn quá độ tiến lên CNXH?”. Đó là sẽ mãi lạc hậu 
một khi  “Chưa trọng Chữ”, tức chưa trọng người có Tri thức và Văn hóa. Đây là 
điều kiện tất yếu cho một Chính thể mới, Văn hóa mới.  

 

 Ảnh từ trên:  1) Bí thư Kim Ngọc (áo trắng) đón Chủ tịch Hồ Chí Minh  thăm Vĩnh 
Phú; 2) Tổng Bí thư Trường Chinh, Kiến trúc sư của Đổi mới 1986 và Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trong Đại hội VI; 3) Bí thư Kim Ngọc xuống thăm đồng kiểm tra “Khoán” .   
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chuyện như Hoàng Sa, Trường Sa hay tương tự tất nhiên không dễ, vì thế 
nên minh bạch, bởi vì khó vạn lần dân liệu cũng xong.  

Vấn đề là Ngoại giao và Quốc phòng Việt Nam cần khai thác tốt 
những tình thế mới xuất hiện là  “Trung Quốc và phần còn lại của Thế giới” , 
để biến Thách thức Lớn thành Cơ hội Lớn, từng bước đưa Việt Nam lên vị 
thế cao hơn trên trường Quốc tế. 

  Nhờ thế, Ngoại giao Việt Nam đã hình thành được các Môi trường 
Kiến tạo Phát triển Quốc tế song phương hoặc đa phương với Mỹ, Nhật, 
Ấn Độ, các nước Cộng đồng chung Châu Âu, khối ASEAN... trên nhiều lĩnh 
vực kinh tế, xã hội tạo nên cơ sở vững chắc cho tiến trình phát triển và Hội 
nhập quốc tế của Việt Nam. Có thể nói những thành tựu này đều bắt nguồn 
từ Tư tưởng và Văn hóa Hồ Chí Minh. 

Người phương Tây có câu nói: Muốn xem anh ta là người như thế nào, 
cứ xem bạn anh ta là ai? Dĩ nhiên, việc đánh giá sẽ còn chính xác hơn nữa 
khi biết họ quan hệ với nhau như thế nào? ở cấp độ gì? Người phương Đông 
cũng nói: Chọn bạn mà chơi. Và khuyên: Có hai hạng người nên chơi: Đó 
là người tử tế, có đức và người thông minh. Quan trọng nhất của đời người 
là chọn bạn và chơi với bạn như thế nào. Cũng như hạnh phúc gia đình mỗi 
người phụ thuộc rất nhiều ở việc chọn bạn đời như thế nào. Quốc gia cũng 
vậy, thành bại hay không trước hết cốt ở ở Tâm, ở Tầm và sự Đàng hoàng 
của ta, sau đó là việc chọn Quốc gia nào làm Đồng minh. 

 
 

                     2) Sứ mệnh của Ngoại giao và Quốc phòng là  
                  Thúc đẩy Hội nhập và Xây dựng Khối Đồng minh                          

Có thể nói lịch sử các kỳ tích của Việt Nam trong Thời đại Hồ Chí 
Minh, tính từ những năm 1941/1945 đến năm 1975, là lịch sử của việc thúc 
đẩy Hội nhập và xây dựng khối Đồng minh với các quốc gia trên thế giới. 
Thời kỳ nào việc thúc đẩy Hội nhập và xây dựng khối Đồng minh suôn sẻ, 
đất nước khởi sắc, thời kỳ nào việc này không thông đồng, bén giọt, đất nước 
gặp khó khăn hơn trong tiến trình phát triển.    

Dĩ nhiên, Quốc gia được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm Đồng minh 
của Việt Nam phải là nước tử tế nhất có thể, ít nhất trong giai đoạn hợp tác 
không có dã tâm tranh đoạt, mà còn giúp ta bảo vệ lãnh thổ, đã thế lại mong  
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Thần Đạo Việt Nam có hai vị Thánh có thực đến từ  
    sự nghiệp Phục Hưng Văn hóa và Đất nước, đó là Đức Thánh 

 Trần Hưng Đạo và Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh 

Không phải tự nhiên mà hầu 

khắp mọi miền của Tổ quốc, trong 
các đền chùa đều có ban thờ Đức 
Thánh Trần và Thánh Tổ Trung 
Hưng Hồ Chí Minh. Người dân 
bằng cảm thụ tâm linh đã chọn hai 
vị Thánh của mình. Có thể giải thích 
điều này với ba Tiêu chí: 

Tiêu chí thứ nhất là có công 

lớn với đất nước trong việc giữ 
gìn độc lập, chủ quyền cho dân 
tộc, hay thúc đẩy đất nước hưng 

thịnh. Chiến công của Hai Bà Trưng đánh tan quân Đông 
Hán; Lý Thường Kiệt đánh quân nhà Tống ở Ung Châu, Lê 
Lợi đánh tan quân Minh xâm lược Lê Thánh Tông làm cho 
nước Đại Việt hùng cường; hay Vua Quang Trung đại phá 20 
vạn quân Thanh;,… đều đáp ứng tiêu chí này. 

Tiêu chí thứ hai là có đầy đủ phẩm cách, đạo đức, 

trong đó trước hết là gác bỏ việc riêng, một lòng phụng 
sự Tổ quốc và Dân tộc. Cũng không thiếu ví dụ trong lịch sử 
Việt Nam về phẩm cách đạo đức của những bậc vua hiền, tôi 
sáng. Trần Hưng Đạo là một ví dụ tiêu biểu khi ông gác bỏ 
thù nhà, kể cả lời dặn của cha để xây dựng khối đoàn kết 
trong lãnh đạo trước họa xâm.  

 Tiêu chí thứ ba là công tích phải bao trùm thiên hạ, 

tức vượt khỏi lãnh thổ, để đóng góp cho sự nghiệp tiến bộ 
của nhân loại. Công tích Đức Thánh Trần Hưng Đạo dưới 
Triều nhà Trần đã ba lần đánh bại quân Nguyên Mông hay 
Công tích của Đức Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh thỏa 
mãn tiêu chí này khi dưới sự lãnh đạo của Người, Việt Nam 
là ngọn cờ đầu trong phong trào Giải phóng Dân tộc trên toàn 
thế giới. Đây cũng là điều giải thích vì sao dân tộc Việt lại có 
cảm thụ tâm linh khi chọn hai vị Thánh cho mình. 

   

 Ảnh trên trái: Tranh vẽ Đức Thánh Trần thời Nguyễn.  
 Ảnh trái, từ trên: 1) Thánh Hồ Chí Minh thị sát trận 

thắng mở màn Chiến dịch Đường số 4, báo hiệu cáo chung 
chế độ thực dân trên toàn thế giới; 2) Ngài không khoan 
nhượng trước kẻ xâm lược nhưng trân trọng với từng người 
Dân; 3) Ngài là người của thế kỷ 21 vì “vừa Lao động chân 
tay, vừa Lao động trí óc”; 4) Ngài thư thái với thiên nhiên.   
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ta thêm tiến bộ, giỏi giang như họ, để họ có thêm bạn tốt. Quốc gia cũng như 
con người, sẽ không có bạn vĩnh viễn hay thù vĩnh viễn. Lãnh tụ Hồ Chí 
Minh không có ảo tưởng về điều này và người thúc đẩy tiến trình Hội nhập 
và xây dựng Đồng minh không trên ý chí riêng mà trên các điều kiện cụ thể.      

 Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc thúc đẩy Hội nhập và xây 
dựng khối Đồng minh là một trong những việc quan trọng hàng đầu. Đây 
được xem là một trong các chìa khóa để mở kho tàng Văn hóa và Tư 
tưởng Hồ Chí Minh.  

Có thể minh họa quan điểm này khi nhớ lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói về các nguyên nhân đã làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng lịch sử 
Tháng 8 năm 1945: “Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc 
thuộc địa, nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng 
thành công, đã nắm được Chính quyền toàn quốc. Về phần chúng ta phải 
nhớ rằng, được như thế là nhờ sự thắng lợi vĩ đại của Hồng quân Liên Xô 
đã đánh bại phát xít Nhật, nhờ sự thân ái nâng đỡ của tinh thần quốc tế, 
nhờ sự đoàn kết chặt chẽ của toàn dân, nhờ sự dũng cảm hy sinh của các 
tiên liệt cách mạng”.   

Vào thời gian này, Liên Xô vừa Chiến thắng Phát xít Đức, uy thế lừng 
lẫy. Bác Hồ từng nói, Việt Nam giành được Độc lập, trước hết là nhờ Hồng 
quân Liên Xô đánh thắng phát xít Nhật. Vậy mà, Bác vẫn quyết định cho 
Đảng Cộng sản Đông Dương giải thể, đổi tên thành Hội nghiên cứu Chủ 
nghĩa Mác.  

 Trong Tuyên ngôn Độc lập đã đi vào Lịch sử Việt Nam, Bác Hồ 
không nhắc đến Liên Xô, thành trì của phe XHCN, cũng như không nhắc 
đến Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản năm 1848, gọi tắt là Tuyên ngôn Cộng 
sản, lúc đó đang làm mưa, làm gió trên thế giới.  

Phải chăng, nhờ phẩm cách và tầm nhìn Thánh nhân, Người đã thấy 
những gì chỉ phục vụ một nhóm người, một giai cấp, mà không phục vụ 
Con người, Cộng đồng và Nhân loại, cùng lắm sẽ chỉ tồn tại trong một 
giai đoạn lịch sử.  Phải chăng Người đã thấy trước điều mà nhiều người 
cùng thời đã không thấy, đó là tước đoạt tài sản của người khác để làm sở 
hữu công là trái đạo lý và trái quy luật, nó có thể là “ngày hội của quần 
chúng” ở ngày mai, nhưng đến ngày mai của ngày mai, chắc chắn sẽ khủng 
hoảng vì không có người lao động cho phát triển, mà chỉ có cho tồn tại. 
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Ba bài học thành công của 2 Chiến dịch Điện Biên Phủ 
trong thế kỷ 20 là: 1) Đường lối sáng suốt; 2) Cán bộ xứng tầm; 

3. “Tin cậy lẫn nhau; Phối hợp hành động” 

Ngày 28/5/1948, tại Việt Bắc diễn ra Lễ phong tướng 

đầu tiên, có 1 Đại tướng, 1 Trung tướng, 9 Thiếu tướng được 
phong. Tại buổi lễ Bác Hồ nói: “Các cụ ta trải qua bao thế hệ 
chiến đấu cho độc lập mà không thành, nhắm mắt mà chưa 
thấy dân tộc tự do… Hôm nay việc phong Tướng cho chú 
Giáp là kết quả bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của đồng bào, 
đồng chí, chúng ta phải quyết giành Độc lập, Tự do để 
thỏa lòng những người đã mất”. Tiếp đó, Bác giao Sắc 
lệnh phong hàm và nói: “Nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, Bác trao chú hàm Đại tướng để chú điều 
khiển binh sĩ, làm tròn sứ mệnh mà nhân dân phó thác”.  

Ông Võ Nguyên Giáp theo Bác 

từ năm 1940 và khi đó giữ chức Tổng 
chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân 
quân Tự vệ Việt Nam. Vì sao đến năm 
1948 ông mới nhận hàm Đại tướng?  

Thứ nhất, Bác Hồ phong chức 

cho ông Giáp, vì ông hiểu việc, có 
Triết lý quân sự. Thứ hai, phong hàm 
thận trọng hơn phong chức, vì hàm 

suốt đời, còn chức thì theo yêu cầu. Khi phóng viên hỏi Bác về tiêu chuẩn phong hàm thì 
Bác đã trả lời giản dị, thắng cấp nào của địch thì phong cấp ấy. Khi đó ta vừa thắng Chiến 
dịch Thu Đông 1947 và ông Giáp chứng tỏ vừa giỏi Triết lý, vừa giỏi cầm quân.  

Dự án quy hoạch Paris từ 1852 đến 1870  do Nam 

tước Haussmann, Tỉnh trưởng Tỉnh Seine, chỉ đạo và 
mang tên ông. Dự án Haussmann biến Paris thành một đô 
thị hiện đại. Đây là sự Chuẩn bị chiến lược lớn để Paris 
cùng Luân Đôn, New York là 3 thành phố phát triển kinh tế 
nhanh nhất thế giới.  

Napoleon III thật xuất sắc do: Thứ nhất, phê duyệt 

Dự án Haussmann; Thứ hai, chọn Nam tước Haussmann 
thực hiện. Thiếu yếu tố thứ nhất sẽ không có Paris hôm 
nay. Còn nếu chọn người “Trung thành” thực hiện thì nhiều 
khả năng sẽ “điều chỉnh quy hoạch” thành “chia lô bán nền”. 

 

Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp bàn về 
kế hoạch quân sự tại Sở chỉ huy Chiến dịch biên giới năm 1950. 

Ảnh dưới: Chủ tịch Hồ Chí Minh (hàng đầu, thứ tư từ trái) đứng cạnh Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp (thứ ba từ trái) sau lễ phong quân hàm Đại tướng ngày 27/5/1948. 

Ảnh dưới: Đại lộ Haussmann, Thủ đô Paris, Pháp.   
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Phải chăng chính vì thế mà sau này không một tổ chức nào trong hệ 
thống Đảng, Nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có tên là “Cộng sản”, 
bởi vì với tầm nhìn xuyên thời gian, Người đã “thấy” trước một xã hội mới, 
một Văn hóa mới – Văn hóa Bình đẳng, Hòa hợp và Sáng tạo sẽ xuất hiện rất 
gần, và phải chuẩn bị trước cho bối cảnh này (Nhiều người kể rằng, Bác Hồ 
đã tiên đoán từ 50 năm trước là vào năm 1991, Liên bang XHCN Xô viết và 
phe XHCN sẽ sụp đổ, từ đó Chủ nghĩa Cộng sản sẽ không còn vai trò lịch sử 
nữa  - Theo Hồi ký Trương Phát Khuê, Tuần báo Liên hiệp Tạp chí, Hồng 
Kông, năm 1962).  

Năm 1944, nhân việc có một phi công Mỹ bị Nhật bắn phải nhảy dù 
trong vùng ta và được Việt Minh cứu, Cụ Hồ đã lặn lội cả ngàn cây số sang 
Côn Minh bắt liên lạc với Mỹ. Người Mỹ biếu Cụ Hồ súng, thuốc men và 
tiền. Cụ Hồ cảm ơn song chỉ nhận súng và thuốc.  

Năm 1945, Người lại nhờ biệt đội Con Nai cầm thư gửi Tổng thống 
Truman, đề nghị Mỹ công nhận Việt Nam độc lập. Tiếc là đã không có hồi 
âm. Cũng năm 1945, Mỹ gửi vũ khí, điện đài cho Việt Nam. Bác Hồ chọn 
mật khẩu rất sâu sắc như gọi Mỹ là “Anh em”, Trung Quốc là “Bạn”, Pháp 
là  “Người trung lập”, Nhật là “Bọn chiếm đóng”.  

 Ngày 26/8/1945, Hồ Chí Minh nói với Đại tá Pati, một sĩ quan tình 
báo của Mỹ ở Hà Nội là Việt Nam rất cần đầu tư và lời khuyên của Hoa 
Kỳ, …, cũng như sẵn sàng có ưu đãi đặc biệt cho các công ty thương mại 
của Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam. Cụ Hồ cũng gặp Đại sứ Mỹ tại Pháp 
bày tỏ khả năng hợp tác quân sự, kể cả để Mỹ dùng căn cứ Cam Ranh.  

Nhắc lại những chuyện này để thấy sứ mệnh của Ngoại giao và Quốc 
phòng Việt Nam trước dây, bây giờ và sau này luôn là thúc đẩy Hội nhập 
và xây dựng khối Đồng Minh vững chắc. Thế giới đã thay đổi, vị thế Việt 
Nam cũng đã thay đổi thuận lợi hơn để Việt Nam có thể thực hiện hai nhiệm 
vụ này, nhất là thay thế cho “Văn hóa và Chính trị Đấu tranh” bi tráng của 
thế kỷ 20, một Văn hóa và Chính trị mới đã được hình thành và phát triển 
trong thế kỷ 21, Văn hóa mới này có tên là “Văn hóa Bình đẳng, Hòa hợp và 
Sáng tạo”. Thật tự hào vì đây cũng chính là cốt lõi của Văn hóa và Tư 
tưởng Hồ Chí Minh - Văn hóa và Tư tưởng Việt Nam. 

Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang phải lo lắng, vất vả để 
tìm tòi, xây dựng một học thuyết mới cho riêng mình, thì Việt Nam có  
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  Phục Hưng Dân tộc trước hết là Phục Hưng Văn hóa và Con người. 
  Phục Hưng Đất nước trước hết là Phục Hưng Chính thể và Cộng đồng 

Ngày 24/9/2018, Tổng Thư ký LHQ Antonio 

Guterres phát động Chiến lược “Tuổi trẻ 2030”. Ông 
nói mối nguy mới là khoảng không Dân sự bị thu 
hẹp, thị trường lao động biến đổi và tác động khí 
hậu. Song “Thanh niên là nguồn lực khổng lồ của Đổi 
mới, Ý tưởng và Giải pháp”. Vì thế, cần phải trao 
quyền, hỗ trợ  để họ phát huy hết tiềm năng.   

Tại khóa họp này, Tổng thống Mỹ Donald 

Trump  khuyến khích Hội nhập trên cơ sở coi trọng 
giá trị Văn hóa và Truyền thống mỗi quốc gia. Ông 
tuyên bố trừng phạt Chính thể XHCN Venezuela, vì 
làm 31 triệu dân nước này đau khổ, 2,3 triệu người 
phải bỏ nước. Ông kêu gọi thôi kéo dài Chính thể 
XHCN bởi Chính thể này: “Gây ra đau khổ, tham 
nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của CNXH 
dẫn đến bành trướng, thôn tính và đàn áp”.   

Kêu gọi của Tổng thống 

Hoa Kỳ được nhiều nước ủng hộ, 
vì Chính thể XHCN ở Campuchia 
thời Pon Pốt ác hơn phát xít, giết 
hại cả Dân tộc mình; Chính thể 
XHCN ở Trung Quốc thì gây 
chiến cả với “Đồng chí” mình 
và bành trướng, tranh đoạt ở Biển 
Đông; Chính thể XHCN ở Bắc 
Triều Tiên thì luôn là mầm bất ổn, 
do tất cả được xây dựng trên cơ 
sở Duy vật, Duy khoa học. 

Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 

từ ngày 1/1/2020. Đây là mốc 25 năm Việt Nam đồng 
hành cùng ASEAN và là năm đảm nhận vai trò Ủy viên 

không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 
nhiệm kỳ 2020 - 2021. Chủ đề của ASEAN do Việt 
Nam đề xuất "Gắn kết và Chủ động thích ứng" ứng 
với năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. 
 

  Ảnh từ trên: 1) Hang Sơn Đoòng một kỳ quan 
Thế giới ở Việt Nam; 2) Vịnh Hạ Long, điểm đến của 
nhiều người ở các nước; 3) Vai trò ASEAN đang ngày 
càng lớn mạnh; 4) Đài tưởng niệm Tình nguyện quân 
Việt Nam hy sinh ở Campuchia; 5) Angkor Wat, Di sản 
Văn hóa Thế giới ở Campuchia.     
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thuận lợi lớn nhờ đã có sẵn một tài sản vô giá. Đó là Học thuyết Hồ Chí 
Minh – Học thuyết về Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế.  

Học thuyết này với những luận điểm cơ bản của nó đã thể hiện đầy đủ 
cốt lõi xu thế Văn hóa và Tư duy Chính trị mới trên thế giới. Vì thế có thể 
nói, Học thuyết Hồ Chí Minh là một học thuyết Khoa học, Nhân văn và 
Minh triết đặc trưng cho thế kỷ 21. 

Có thể thấy nếu lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn Độc 
lập, Tự do” được xem là đặc trưng thời đại và là nền tảng cho Ngoại giao 
và Quốc phòng Việt Nam thế kỷ 20, thì lời của Nguyễn Ái Quốc “Tin cậy 
lẫn nhau, Phối hợp hành động” được xem là đặc trưng của thời đại và cũng 
là đặc trưng cho Ngoại giao và Quốc phòng Việt Nam thế kỷ 21.  

Nói những điều này để thấy, Ngoại giao và Quốc phòng Việt Nam 
đang sở hữu một sức mạnh mềm, một quyền lực mềm mà không phải quốc 
gia nào trên thế giới nào cũng có được, bởi đây là kết tinh văn hóa truyền 
thống của Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại thông qua Văn hóa và Tư 
tưởng Hồ Chí Minh và cả những điều bình dị trong cuộc sống.  

Chính nguồn sức mạnh Trí tuệ này cùng với Chí khí bảo vệ Chủ quyền 
đất nước đã Ngoại giao và Quốc phòng Việt Nam khai thác tốt những tình 
thế mới xuất hiện, đó là “Trung Quốc và phần còn lại của Thế giới” mà đỉnh 
cao là vụ “Giàn khoan Hải Dương 981” xâm lấn vùng biển chủ quyền của 
Việt Nam, để biến Thách thức Lớn thành Cơ hội Lớn, từng bước đưa Việt 
Nam lên vị thế cao hơn trên trường Quốc tế.   

 

2) Cốt lõi Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Quốc phòng là 
    “Đồng minh để Độc lập” và “Độc lập để Đồng minh” 

   

 Việc xây dựng khối Đồng minh quân sự là một nét độc đáo trong tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tùy vào điều kiện cụ thể mà Người chọn 
Đồng minh sách lược hay Đồng minh chiến lược. Ví như, khi được hỏi có 
nên chấp nhận sự cai quản của quân đội Tưởng Giới Thạch hay nên chấp 
nhận để người Pháp quay lại cai quản, thì câu trả lời nổi tiếng của Bác Hồ là: 
“Các đồng chí không nhớ Lịch sử?... Thà ngửi chút phân Pháp vài năm 
còn hơn phải ăn phân Tàu cả đời".  

Phải chăng điều này phản ảnh tầm nhìn gần như tiên tri của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, bởi vì sau khi Việt Nam giành Độc lập, thì 15 năm sau, nhiều  
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Quân đội Việt Nam có truyền thống thần tốc, táo bạo. Trong  
chiến tranh hiện đại càng cần phát huy truyền thống này 

Hoàng đế Quang Trung có đặc trưng trong đánh trận là tác 

chiến thần tốc. Vừa nhận tin từ Thăng Long hôm trước thì hôm 
sau Ngài lên ngôi Hoàng đế và hẹn với ba quân: Mùng 7 ăn Tết ở 
Thăng Long. Thế nhưng, chỉ đến ngày mùng 5 Thăng Long đã 
sạch bóng thù. Ngài hợp đồng binh chủng kỳ diệu: Thuyền chiến, 
voi chiến, bộ binh kết hợp với vũ khí mới như đại bác, hỏa hổ,… 
Hàng trăm voi chiến hành quân thế nào để đến nơi là xung trận 
được ngay? Nếu chúng đi thuyền thì đổ bộ ở đâu? Nếu đi đường 
bộ thì qua sông thế nào? ...  

Đến nay đã có nhiều nghiên cứu về chiến công kỳ diệu này 

của Vua Quang Trung, song vẫn chưa tìm thấy lời giải thỏa đáng. 
Thuyền chiến Tây Sơn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong trận Thị Nại năm 1801, Tây Sơn có 
9 chiến thuyền lớn, mỗi chiếc có 60 đại bác và 200 lính.  Hoàng đế Quang Trung đại phá 
20 vạn quân Thanh chỉ trong một trận. Vậy nên, Ngài mãi mãi là người anh hùng diệu kỳ 
của dân tộc Việt Nam. 

Ngày 4/3/1975, ta mở cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Chỉ không đầy 

tháng đã giải phóng Tây Nguyên, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân đối phương ở Trị-
Thiên. Ngày 26/3/1975, giải phóng Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà. Chỉ từ ngày 1 đến 
3/4/1975, giải phóng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa nối liền Tây Nguyên, Trị Thiên và 
các tỉnh Trung Bộ.  

Ngày 14/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam 

bắt đầu với chỉ đạo: “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Năm giờ sáng ngày 
30/4/1975, mở đợt tấn công cuối cùng. Đến 11giờ 30 cùng ngày cờ Tổ quốc tung bay 
trên dinh Độc Lập. Điều đặc biệt là trong chiến công lớn của cả dân tộc này có nhiều 
đóng góp của những người anh em bên kia chiến tuyến, nhất là của Tổng thống Việt 
Nam Cộng hòa  Dương Văn Minh.  

 

 

Ảnh trên:  Mẹ và con gặp nhau sau ngày chiến thắng.  
Ảnh dưới từ trái: 1) Khánh thành tượng đài Quang Trung ở Bình Định; 2) Biệt động 

Sài Gòn dẫn đường cho xe tăng quân đội Bắc Việt Nam tiến vào Sài Gòn.   
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nước châu Phi, Mỹ Latinh cũng giành được độc lập, do đấu tranh cũng có, 
song cũng do nhiều nước trước đây là nước thực dân như Pháp, Tây Ban 
Nha,... nay đã tự chuyển hóa thành các nước tiến bộ, và tự trả lại tự do 
cho các nước thuộc địa cũ của mình.    

Phải thấy, thời kỳ quân đội với bao gạo, súng trường với quan niệm 
quân số đông có vai trò quan trọng đã vào dĩ vãng. Ngày nay, chiến tranh 
càng hiện đại, càng cần tinh binh. Từ đây sẽ dẫn đến kết luận, đó là quân 
chủ lực – cốt ở tinh, không cốt nhiều, Chiến tranh càng hiện đại, càng cần 
tinh binh. Quan niệm này là tất yếu, vì nó phù hợp với xu thế phát triển của 
thế giới, phù hợp với nghệ thuật quân sự Việt Nam, từ khả năng học tập, 
sáng tạo, cũng như về tiềm lực kinh tế của đất nước.  

Trước yêu cầu đòi hỏi phải đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa, 
nhiều lực lượng cần xác định tiến thẳng lên hiện đại như: Hải quân, Phòng 
không - Không quân, Tác chiến điện tử, An ninh mạng, Thông tin liên lạc, 
Trinh sát kỹ thuật và Cảnh sát biển; đồng thời, đẩy nhanh lộ trình thực hiện 
“từng bước hiện đại” ở các lực lượng khác.  

Cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu theo hướng lựa chọn những ngành, 
lĩnh vực quan trọng để đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, nhằm tạo 
nên sức mạnh chiến đấu mới, ngày càng thần tốc, táo bạo của Quân đội, ví 
như bộ đội đặc nhiệm, bộ đội đổ bộ đường không, lính thủy đánh bộ, với 
địa bàn hoạt động cả ở trong và ngoài nước. Điều này có nghĩa là nhu cầu 
xây dựng khối Đồng minh Quân sự không chỉ cần thiết để bảo vệ Tổ quốc 
mà còn là nhu cầu tự thân ngay với Quân đội. 

Việc xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam từng bước tiến lên hiện 
đại, trong đó một số lực lượng được chọn lọc để tiến thẳng lên hiện đại là 
một yêu cầu khách quan, nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc 
phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.  

Trong quá trình thực hiện, cần có tinh thần quyết liệt, cũng như lộ trình 
cụ thể, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và khả năng phối hợp với Đối tác 
chiến lược, các Đồng minh quân sự để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
và góp phần vào bảo vệ an ninh khu vực, tự do hàng hải, cũng như góp phần 
vào sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. 

Cần nhận thức “từng bước hiện đại” và “tiến thẳng lên hiện đại” trong 
bối cảnh hiện nay đều có ý nghĩa quan trọng. Phải xem đây là quá trình liên  
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Đổi mới Chính trị là Kiến tạo Hệ thống Triết lý mới.  
Đổi mới Thể chế là xây dựng Mô hình phát triển mới,   

trong đó có Đổi mới Mô hình phát triển Kinh tế,    

Trong thế kỷ 21, đặc trưng Lao động là Hội nhập và 

Sáng tạo. Song, nếu như ở thế kỷ 20, Sáng tạo là việc của 
cá nhân, thì trong thế kỷ 21, Sáng tạo là kết nối của 
Sáng tạo, nhất là thông qua làm việc Nhóm. Đây cũng 
chính là hạt nhân để thúc đẩy tiến trình Đoàn kết Dân tộc 
và Hội nhập Quốc tế.  

Vì thế, một mặt, người Việt phải thay đổi để làm 

quen với cách làm mới, do hiện đang sở hữu các yếu tố 
có tác động không tích cực tới việc Hội nhập, như:         

1) Thích chỉ trích hơn giải pháp;   
2) Thích tỏ ra biết nhiều hơn biết sâu;  
3) Thích giải quyết kiểu Thắng/Thua;   
4) Quen nhìn chi tiết hơn là tổng thể;   
5) Tư duy cảm tính và định kiến;   
6) Ngại va chạm và nói thẳng;  
7) Dễ lẫn việc với người;   
8) Thiếu tự giác với quy trình, luật lệ;    
9) Giao tiếp ít hiệu quả;   
10) Dễ cbo mình và khó cho người. 

Mặt khác, phải thấy phát huy yếu tố tích cực của người Việt là trách nhiệm 

của Lãnh đạo và Giới tinh hoa. Bởi xưa cũng là người Việt Nam, song làm nên nhiều 
kỳ tích. Còn bây giờ kỳ tích đâu không thấy, chỉ thấy mình tự khen mình và tham nhũng 
nhiều như củi trên rừng, đốt mãi không hết.   

 Thung lũng Silicon Hoa Kỳ hiện có  

chừng 1,2 vạn người Việt Nam đang làm 
việc ở đây. Trung bình khoảng 10 năm là ở 
đây nảy sinh một ngành công nghiệp mới. 
Mức lương trung bình người lao động ở 
Thung lũng Silicon là 14 nghìn đôla/tháng 
và có khoảng 1/3 doanh nghiệp có tại Đặc 
khu này được điều hành bởi những người 
đến từ châu Á.  

Tuy nhiên, muốn học tập từ Thung 

lũng Silicon, thì đầu tiên không phải là Công nghệ hay Quản lý, mà điều đầu tiên cần 
học là ở đây Tốc độ thay đổi Triết lý luôn diễn ra chóng mặt. 

 

 Ảnh dưới: Trụ sở của Google tại Thung lũng Silicon. Người sáng lập Google Mark 
Zuckerberg đã xây dựng và biến triết lý: “Move fast and break things' – Thay đổi 
nhanh và Đột phá” trở thành triết lý của Facebook. 
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tục, khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hiện đại hóa Quân đội phải 
đồng bộ cả con người và vũ khí, trang bị, song trước hết là con người.  

Cần tập trung trước hết vào nâng cao chất lượng tuyển quân và chất 
lượng công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, để mỗi quân nhân, nhất là 
mỗi sĩ quan có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có tư duy đổi 
mới, nhạy bén, sáng tạo; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học - công 
nghệ, ngoại ngữ, tin học ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ và ý thức tổ chức kỷ 
luật cao, làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại. 

Tập trung tiến hành các hoạt động nhằm tạo chuyển biến cơ bản về tổ 
chức và biên chế của Quân đội. Xây dựng phương án mới về tổ chức Quân 
đội nhân dân theo hướng: tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, phù hợp với 
nghệ thuật tác chiến và vũ khí, trang bị, bảo đảm sự cân đối về cấu trúc 
giữa các khối, các lực lượng; giữa tổng quân số với khả năng bảo đảm của 
đất nước, đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ Tổ quốc, nhất là trên các địa 
bàn trọng điểm, biên giới, biển đảo.   

 Tiến trình xây dựng Quân đội tiến lên chính quy hiện đại là phù hợp 
với các khái niệm phổ quát của thế giới vì từ trước đến nay, quân đội Việt 
Nam có ba chức năng, đó là: Chiến đấu, Công tác và Sản xuất. Chức năng 
Chiến đấu đã rõ, và là chức năng phổ quát của mọi Quân đội, còn chức năng 
“Công tác” có thể mường tượng qua các hoạt động Dân vận kiểu như phong 
trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hành trình Quân đội 
chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, 
người nghèo, tham gia xây dựng ngôi nhà tình nghĩa, ... 

Chức năng sản xuất được hiểu là tận dụng các tiềm năng về con người, 
đất đai để tham gia sản xuất, tạo thêm nguồn thực phẩm bổ sung tại chỗ. 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân đội ta sống nhờ dân, không 
thể không tự túc tăng gia sản xuất nhất là trong các vùng rừng núi, công tác 
hậu cần khó đảm bảo. Bên cạnh đấy, cũng phải đảm bảo có các nhà máy, xí 
nghiệp công nghiệp quốc phòng để chủ động sản xuất vũ khí, khí tài phù 
hợp, nhất là trong lúc phải độc lập tác chiến. Có thể nói trong bối cảnh trước 
đây, các quan niệm và cách thức làm như trên là phù hợp.  

Tuy nhiên, cách làm này nay không còn phù hợp. Đã đến lúc phải đưa 
Quân đội Việt Nam vừa là quân đội nhân dân, vừa thành quân đội chuyên 
nghiệp, nâng cao năng lực chiến đấu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc từng 
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Đã bước sang Thời đại Hội nhập - Thời đại  
Cách mạng Xã hội 4.0, vì thế cần kiến tạo Triết lý mới 

 trên cơ sở Hội nhập tinh hoa trong mọi lĩnh vực   

Nhận thức là sự tái hiện lại Thực tiễn từ: 1) Hệ thống Nhận thức riêng; 2) Xu thế 

phát triển của Thế giới; 3) Đặc thù Quốc gia. Trong ba yếu tố trên thì có hai yếu tố sau là 
do Trời, Đất quyết định; cho nên dù Hệ thống Triết lý chính thống vẫn muốn giữ lại quá 
khứ khi khẳng định “Bản chất Thời đại không thay đổi,  thì “Bản chất Thời đại” vẫn luôn 
Thay đổi. Chính vì thế sẽ không có thứ Nhận thức và Triết lý luôn luôn đúng và luôn 
không lạc hậu. Cho nên nên muốn xã hội phát triển, cách duy nhất là xây dựng Nhận thức 
mới, Triết lý mới phù hợp với bối cảnh mới.  

Thế giới và tư duy của người dân trong 

nước đã thay đổi thì dĩ nhiên Việt Nam cần có 
một Nhận thức mới, Triết lý mới để xuất phát 
và có cơ sở xây dựng một Chính thể mới, một 
Văn hóa mới. Điều này hiển nhiên, vì đến nay 
Việt Nam mới bắt đầu đặt vấn đề chuyển giao Thế 
hệ đã trải qua chiến tranh - Thế hệ giành Độc lập 
và Thế hệ kế cận - Thế hệ giữ Độc lập và Hội 
nhập, đã là rất muộn.  

Vì thế, cần kiến tạo một Hệ thống Triết lý 

Mở, để có thể tiếp thu yếu tố mới, đáp ứng mọi 
nhu cầu phát triển xã hội, trên tất cả mọi lĩnh vực. 
Triết lý mới phải gần gũi, thiết yếu với cuộc 
sống, khắc phục tình trạng Nhận thức và Thực 
tiễn tách biệt, do người kiến tạo Nhận thức không 
vững Thực tiễn, và ngược lại, dẫn đến Thể chế 
Mệnh lệnh - Xin/Cho, một thể chế “Loạn chức 
năng”, làm cho xã hội lạc hậu. 

 

 Ảnh trên: Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo 
Triều Tiên tại hội nghị liên Triều lần ba. Lãnh đạo 
Triều Tiên ngày 27/9/2018 đã làm một việc rất ý 
nghĩa với đất nước họ, và với thế giới, đó là để 
“Chủ nghĩa” lại cho lịch sử thế kỷ 20 và chấp 
nhận đề xuất của Hàn Quốc về tổ chức kỳ họp 
Quốc hội chung lần đầu tiên trong lịch 
sử nhằm thực thi thỏa thuận mà 2 bên đạt được 
trong các cuộc họp thượng đỉnh. 

 Ảnh giữa: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự Lễ 
đổi tên Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương thành Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng quân sự khu vực và Tổ chức mới dĩ nhiên có Tư 
lệnh mới, và ngược lại, một khi có Tư lệnh là “Mới” thực sự, ắt có tổ chức mới. 

Ảnh dưới: Du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ. 
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bước giảm sâu hai chức năng phục vụ và chức năng sản xuất. Trong đó trước 
hết là giảm sâu Chức năng Sản xuất. 

Nói thế vì khi chiến tranh, đất nước đã giành tất cả cho quân đội đánh 
thắng địch, từ lương thực, vũ khí cho đến đất đai, nhà xưởng. Khi chiến tranh 
kết thúc đáng lẽ các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực này phải lập tức 
chuyển ra phục vụ mục tiêu dân sự để đất nước tái phát triển. Song chúng 
ta vẫn quen dùng quân đội như con dao pha, thậm chí còn dùng “Quân đội 
làm Kinh tế”. Những quan niệm này nay đã đến lúc thay đổi, bởi vì ngày nay 
trong tất cả các lĩnh vực từ Kinh tế ,Văn hóa, Khoa học, cho đến An ninh, 
Quốc phòng đều đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.  

Cần xây dựng các Khái niệm mới, Triết lý mới. Ví như trước đây trình 
độ công nghệ của địch quyết định năng lực tác chiến của ta, ví như xe tăng 
địch dày 300mm, thì pháo của ta phải bắn thủng thép dày 400mm; Nay thì 
trình độ của Đồng minh lại là căn cứ để nâng cao năng lực tác chiến của 
ta. Điều này dẫn đến việc phổ cập ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh trong quân 
đội. Cũng như phải chú trọng xây dựng Đồng minh. 

Đó là vì, trong bối cảnh không có thực chiến, Quân đội phải lấy Quy 
mô, Tính chất, Tần suất hoạt động trong tập trận chung với Đồng minh và 
Quốc tế để đánh giá năng lực của mình. Mà đã là tập, phải tập với những 
người giỏi hơn mình. Chưa kể, để “Quân đội làm Kinh tế” tức là vẫn xem 
Kinh tế Nhà nước là chủ đạo. Mô hình này với sự xuất hiện của cuộc Cách 
mạng Công nghiệp lần thứ 4, nay đã lạc hậu, việc Quân đội không làm Kinh 
tế có ý nghĩa vượt ra ngoài lĩnh vực Quân đội, bởi đây là Đột phá lớn nhằm 
bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy tiến trình Đổi mới, Phát triển đất nước. 

Quân đội không làm Kinh tế, nhưng có khả năng phục vụ Kinh tế nếu 
tự xem là một trường học lớn đào tạo bộ đội - thanh niên ý thức kỷ luật, 
tình đồng đội, tính cộng đồng, kỹ năng sống,  tư duy hiệu quả, sử dụng công 
nghệ tiên tiến, tính sáng tạo, khả năng phát hiện và nắm bắt cơ hội,... Chỉ 
như thế, họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và khi rời quân ngũ, tầm nhìn 
của họ rộng hơn, có tư duy về Kinh tế, Công nghệ,  Cộng đồng, Pháp luật,... 
và trở thành lực lượng tiên phong trong Đổi mới Kinh tế.  

Quân đội Nhân dân Việt Nam - Bộ đội Cụ Hồ tuân theo lời Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dạy: luôn có một Chức năng, một Nhiệm vụ cao nhất, 
“Trung với Nước, Hiếu với Dân”; “Kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 
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                                                      Phần 3 
 

ĐIỆN BIÊN PHỦ MỚI CỦA THẾ KỶ 21 -  
ĐỘT PHÁ CHO VIỆT NAM PHÁT TRIỂN 

                                                                   

I)  CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI CỘNG 
VỚI CHÍNH THỂ MỆNH LỆNH - XIN/CHO 

 KHÔNG LÀM VIỆT NAM PHÁT TRIỂN                  

1) Người được coi trọng nhiều khả năng có xe hơi. Song bán nhà 
   để mua xe hơi thì chưa chắc đã trở thành người được coi trọng 

Đường sắt trên cao không xấu. Làm đường sắt trên cao cũng không 
xấu. Nhưng Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội thì xấu. Xấu 
vì quá lãng phí, gây bức xúc cho xã hội; Xấu vì hậu quả lớn thế, để lâu thế, 
song những người tốt vẫn “kiên định im lặng”. Trong khi có hai thanh niên 
đói quá đi giật bánh mỳ thì xử lý “nghiêm”, bắt các cháu đi tù. Vì sao vậy? 

Nhà thầu Trung Quốc không tồi, sản phẩm quốc nội của họ về hạ tầng 
kỹ thuật không tồi. Thế nhưng sang Việt Nam lại không thế. Vì sao vậy?  Ai 
cũng muốn thức ăn sạch sẽ, song giờ đây thực phẩm hữu cơ, thức ăn sạch thì 
chỉ ai có thu nhập ổn định và kha khá mới dám nghĩ đến. Trong khi ai cũng 
biết môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn tràn lan. Vì sao vậy?      

Trước năm 1975, ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh ra khỏi nhà có quên 
đóng cửa cũng không sợ mất cắp, nay thì tin cướp giật, giết người, ma túy,… 
lúc nào cũng trên mặt báo. Vì sao vậy? Mấy ngày nay không khí ở hai thành 
phố này ô nhiễm đứng đầu thế giới. Chuyện này xưa nay chưa có. Vì sao 
vậy? Bỏ qua nhiều điều phải nghĩ, phải làm để tập trung tham gia vào Cách 
mạng Công nghiệp 4.0 thì câu hỏi Vì sao vậy? còn nhiều hơn nữa.   

Hô hào làm Cách mạng Công nghiệp 4.0, tức là làm theo tinh hoa của 
Nhân loại hiện đại, lẽ ra phấn khởi thì nay lại lo lắng, thậm chí khó chịu. Đó 
là vì từ năm 1976 đến nay, Việt Nam chủ yếu là “Sai - Sửa sai” rồi tự khen 
là “Phá rào”, là “Cởi trói”, hay ngoa ngôn là “Đổi mới”, mà chẳng nói  “Ai 
rào”, “Ai trói”, cũng chẳng nói “Sản phẩm Đổi mới” là gì?   

Trước đây ta từng thu hẹp Trường Đại học lớn nhất nước ở Thủ đô để 
“Đô thị hóa”, từng lấn công viên để xây nhà cao tầng, từng lấy đất sân bay  
làm sân golf, song hồi đó còn thông cảm vì thấy đất trống... chưa làm gì. Giờ 
thì khác, lo là vì đã có vô số câu hỏi: “Vì sao vậy?”, song ta vẫn bỏ qua, để 
tiếp tục lấy đất và tiền của Dân của Nước, để…   tiếp tục làm như cũ? 
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3) Trong Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho, cả người Ra lệnh 
 và Tuân lệnh đều không có, không cần nhu cầu Sáng tạo 

Để Việt Nam phát triển, cần ba yếu tố: 1) Người Việt tự do Sáng tạo; 
2) Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ; 3) Tinh hoa các nước phát triển nhất. Hiện 
nay, Việt Nam đang chú trọng, thậm chí quá chú trọng Kinh tế và Công 
nghệ, song đó mới là phần nổi của yếu tố thứ ba, và điều này cũng chỉ có ý 
nghĩa một khi ba yếu tố vừa nêu được tiến hành cùng lúc, đồng bộ. 

Từ đây dẫn đến những lãng phí đáng sợ cho mỗi Quốc gia. Đó là: Lãng 
phí Vật chất, lãng phí Cơ hội, lãng phí Tiềm năng và lãng phí Thế hệ trẻ, 
tức lãng phí Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Để tránh sự lãng phí đáng sợ này, 
có mấy điều cần suy ngẫm: 

Thứ nhất, Cách mạng Công nghiệp 4.0 như con dao quý, nhưng con 
dao có quý đến mấy cũng không quyết định được người dùng sẽ làm điều 
tử tế hay điều ác. Vì thế, cuối cùng vẫn là vấn đề muôn thủa: Con người. 
Cần biết Con người định làm gì thì mới chọn được dao quý – công cụ phù 
hợp. Đã mua dao quý tức công cụ tốt, ví như công nghệ cao, dĩ nhiên không 
rẻ. Vì thế, sẽ rất lãng phí, một khi bán nhà, bán đất để mua công nghệ cao, 
chỉ vì thấy người ta bảo “cao”, mà mình thì không biết dùng để làm gì ngoài 
việc được người bán hàng tặng cho một chút quà miễn phí.  

Thứ hai, Xã hội phát triển là nhờ thành quả của người Lãnh đạo, người 
Quản lý và Sản xuất. Để làm việc có hiệu quả, những người này cần nhận 
được sự hỗ trợ bằng Tri thức và Khoa học. Cách hỗ trợ cho họ từ Tri thức 
và Khoa học gọi là Công nghệ. Tùy người mà có Công nghệ phù hợp như 
Công nghệ Lãnh đạo, Công nghệ Quản lý, Công nghệ Sản xuất. Có Công 
nghệ Lãnh đạo, tức có Chiến lược ắt có Công nghệ Quản lý. Có Công nghệ 
Quản lý ắt có Công nghệ Sản xuất. Song, Giới Tinh hoa Tầng lớp Chính 
thể ở Việt Nam chưa ý thức điều này.                     

Thứ ba, có tiền là mua được Công nghệ. Nghe nói tiền còn mua được 
cả tiên, song chắc chắn đó chỉ là “Như tiên”, vì “Tiên - Hạnh phúc” là cảnh 
giới khác, không thuộc phạm trù Duy vật. Có tiền là mua được Công nghệ, 
song muốn hiểu và ứng dụng Công nghệ phải đủ năng lực và thời gian. Cách 
mạng là sự nghiệp quần chúng, Cách mạng Công nghiệp 4.0 cũng vậy. 
Trong 100 triệu người Việt có bao nhiêu người đủ năng lực hiểu và áp 
dụng được Công nghệ 4.0? và đến bao giờ sẽ làm được điều này?   
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 Việt Nam phải tiến hành cùng lúc và đồng bộ Cách mạng 
 Văn hóa, Tư tưởng 4.0 và Cách mạng Công nghiệp 4.0; Trong đó   

Cách mạng Văn hóa Tư tưởng 4.0 đi trước một bước   

 Cương lĩnh Đại hội Đảng 1991 nêu lên 7 phương hướng: 

1) Xây dựng Nhà nước XHCN của Dân, do Dân, vì Dân; 2) Phát 
triển lực lượng sản xuất; 3) Thiết lập quan hệ sản xuất XHCN 
phù hợp lực lượng sản xuất; 4) Tiến hành cách mạng XHCN về 
Tư tưởng và Văn hoá; 5) Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân 
tộc; 6) Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến 
lược; 7) Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.  

Hai điểm nhất quán trong đường lối của Đảng là: Thứ nhất: 

Cách mạng Tư tưởng, Văn hóa và Cách mạng Khoa học, Kỹ thuật 
là hai phạm trù khác biệt; 2) Thứ hai: Đây là hai cuộc cách mạng 
then chốt trong tiến trình đưa đất nước phát triển.  

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 52-NQ/TW về 

Cách mạng Công nghiệp 4.0, tên gọi của Cách mạng Khoa 
học Kỹ thuật ở thế kỷ 21. Về việc này, một số báo tuyên truyền: 
“Bản chất CMCN 4.0 là Cách mạng Thể chế”. Đây là lầm lẫn 
nguy hại, bởi vì Cách mạng Thể chế là sản phẩm của Cách mạng 
Tư tưởng, Văn hóa, không liên quan trực tiếp với Cách mạng 
Khoa học Kỹ thuật.  

Lầm lẫn này làm mờ việc Việt Nam muốn tham gia CMCN 

4.0, với hy vọng vừa có Công nghệ phương Tây, vừa giữ Chính 
thể Mệnh lệnh - Xin/Cho. Thế nhưng, CMCN 4.0 là sản phẩm của 
Sáng tạo, gắn với Tự do và Dân chủ; Hệ thống Mệnh lệnh - Xin/Cho bản chất không có 
hai yếu tố này, vì thế hy vọng sẽ thành thất vọng.  

  Về việc cần thiết có Cách mạng Tư tưởng, Văn hóa, 

Danh sĩ Phan Bội Châu cách đây 111 năm viết: “Nước mất là do 
rất nhiều tệ, tội nhiều không kể hết, trong đó có bốn tội lớn. Một 
là ngoại giao hẹp hòi; Hai là nội trị hủ bại; Ba là dân trí bế 
tắc; Bốn là vua tôi trên dưới tự tư, tự lợi. Vua tự tư tự lợi nên 
không biết có dân có nước; Dân tự tư tự lợi nên cũng không nghĩ 
gì đến nước đến vua. Ngoại giao, nội trị, dân trí, sở dĩ đồi bại 
cũng là do trên dưới đều tự tư, tự lợi mà ra cả. Cuối cùng nước bị 
mất, vua bị tù, thần dân trở nên giống người mất nước đê tiện. 
Cái nọc độc tự tư tự lợi nguy hại biết là dường nào” – (Việt Nam 
quốc sử khảo, Phan Bội Châu, 1908). 

 

 Ảnh trên:  1)Hộ chiếu Việt Nam. Khó hy vọng và tự hào khi ngày 1/10/2019 Hãng 
Henley & Partners nổi tiếng công bố hộ chiếu Việt Nam chỉ được xếp hạng là 90/107;     
2) Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), trong 8 tháng đầu năm 2017, 
đã có 78.938 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

Ảnh dưới:  Nhà Chí sĩ Phan Bội Châu (1867 -  1940). 
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Tiền nhân nói “Y phục xứng kỳ đức”, tức là ăn mặc cần phải phù hợp 
với phẩm cách; Tiền nhân lại nói “Chính danh”, tức sự vật thế nào thì gọi thế 
đấy. Đây là tiền đề để thành công. Nên suy ngẫm về điều này, cho dù có thể 
xa xỉ với Chính thể Mệnh lệnh – Xin/Cho, bởi vì Lãnh đạo hiện nay vẫn 
nhầm là ở Thời đại 4.0 thì “Tư duy mới là không truyền thống” và nên “Làm 
điều chưa ai làm”. Hãy nhớ lời Thánh Hồ Chí Minh, chỉ chống cái Cũ khi 
Hư hỏng, hãy làm điều Mới khi Tốt tươi.   

 
3) Các Quốc gia theo Triết lý Công nghệ  

phương Tây cộng Chính thể Mệnh lệnh thường  
 Khởi đầu tốt, song Kết thúc lại không đẹp 

 Khởi đầu của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết, gọi tắt là Liên 
Xô, thật tốt. Lần đầu tiên mô hình Chủ nghĩa Cộng sản xuất hiện và từ một 
nước lạc hậu, Liên Xô trở thành một nước công nghiệp với tốc độ công 
nghiệp hóa nhanh nhất thế giới, tất cả chỉ 18 năm.  

Trong khi đó, Anh cần 200 năm, Mỹ cần 120 năm, Nhật Bản cần 40 
năm để trở nên một nước công nghiệp. Chỉ 18 năm, trình độ kỹ thuật của 
Liên Xô nhảy vọt từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20. Nhiều nghiên cứu thời đó 
thống nhất nhận định rằng, đây là một tiến bộ kinh tế - xã hội to lớn nhất 
trong các cuộc cách mạng công nghiệp.  

 Kết thúc của Liên Xô không tốt đẹp như vậy bởi đánh dấu bằng sự sụp 
đổ. Mọi việc bắt đầu từ Ba Lan năm 1989, rồi Hungary, Đông Đức, Bulgaria, 
Tiệp Khắc, … và  ngày 26/12/1991 Liên Xô bị giải thể qua Tuyên bố số 142-
H của Xô Viết Tối cao. Tất cả chỉ trong ba năm, Liên Xô và phe XHCN đã 
sụp đổ và hoàn toàn đi vào Lịch sử. Trước đó, hầu như không ai thấy trước 
điều này, vì vào thời kỳ đó, đây là một trong các Thể chế vững mạnh nhất. 

Khởi đầu của Trung Quốc, tính từ khi áp dụng Triết lý sao chép Công 
nghệ phương Tây cộng Chính thể mệnh lệnh vào năm 1979, rất ấn tượng. 
Không đầy 40 năm và với gần 1,5 tỷ người, Trung Quốc đã trở thành siêu 
cường và tham vọng cạnh tranh Mỹ trên mọi mặt kinh tế, chính trị, quân sự, 
thậm chí muốn thay Mỹ đứng đầu thế giới. Nhớ rằng vào năm 1979, kinh tế, 
xã hội của Trung Quốc về nhiều mặt tương đương ta, nhưng 44 năm sau 
Việt Nam vẫn lạc hậu, trong khi dân số chỉ bằng 1/15 Trung Quốc. 
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Việt Nam quyết tâm Thay đổi để trở thành một 
Việt Nam mới với một Chính thể mới, một Văn hóa mới 

gắn với một Thế giới mới đã và đang Thay đổi 

Những người Thành công và có Quyền lực 

thường không muốn Thay đổi và không ít trường hợp, 
còn chống lại tiến trình Thay đổi tốt đẹp. Dễ hiểu vì 
Thành công gắn với Quyền lực rất dễ gây nghiện. 
Song không còn cách nào khác ngoài Thay đổi 
Nhận thức, bởi Thay đổi Tư duy dẫn đến Thay đổi 
Công nghệ và vì Thế giới đã Thay đổi.    

Ai cũng biết, xe kéo tay làm chết nghề khiêng 

võng và kiệu; Xe xích lô làm chết nghề xe kéo tay và 
taxi làm chết nghề xích lô… Và bây giờ, Uber và Grab 
sẽ đẩy taxi vào thế khó. Không thể bỏ qua tiến bộ 
công nghệ, vì nó mở ra cho xã hội các thuận lợi mới. 
Song cũng không thể chấp nhận việc cuộc sống 
người lao động bị khó khăn. 

Uber và Grab ở Việt Nam trước đây, nay chỉ 

còn Grab, làm việc theo cơ chế đồng thuận phi tập 
trung (decentralized consensus), thực hiện theo hợp 
đồng thông minh (smart contracts), và hệ thống tính 
tin cậy (trust computing). Cách làm này loại trừ sự 
can thiệp chủ quan cho dù đó là đạo đức hay phi 
đạo đức của các thành viên.   

Điều này tạo điều kiện cho các nhà Lãnh đạo 

dễ Thay đổi để kịp xây dựng Mô hình mới, đơn giản 
bởi vì các Triết lý trên cơ sở Duy vật đã lạc hậu, ví 
như Quyền lực thuộc người sở hữu Tư liệu Sản 
xuất, để từ đây có Chính sách mới về Đất đai, công 
nhận Sở hữu đa thành phần. 

 

   

Ảnh từ trên: Cảng Nhà Rồng năm 1911, nơi  từ 
đây Bác Hồ đến với Thế giới; 2) Cảng Nhà Rồng ngày 
nay; 3) Sương mù ô nhiễm đậm đặc ở Hà Nội  ngày 
4/10/2019; 3) Đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang, mệnh danh 
"Đệ nhất hùng quan", một trong tứ đại đỉnh đèo của 
Việt Nam; 4) Một ngôi nhà 7 tầng được xây dựng  khi 
chưa có phép  ở cảnh quan nổi tiếng này. Theo Phó 
Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Giang kiêm Trưởng BQL 
công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn 
thì công trình 7 tầng ở đỉnh Mã Pì Lèng là sai phạm. 
Thế mới thấy việc đòi hỏi quá nhiều giấy phép lại là 
tiền đề dẫn đến tình trạng bỏ qua giấy phép. 
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Còn quá sớm để bàn về việc kết thúc của Chính thể ở Trung Quốc 
được xây dựng từ Triết lý Công nghệ phương Tây cộng Chính thể Mệnh 
lệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các tính toán của nhà cầm quyền Trung 
Quốc hiện nay đang bộc lộ nhiều dấu hiệu bất cập.  

Đã xuất hiện trong thực tiễn nhiều sự việc cho thấy, ngay cho dù có  
một nền Kinh tế và Khoa học & Công nghệ mạnh, thì điều đó cũng không 
thể cứu được một Chính thể Mệnh lệnh – Xin/Cho, khi mà cả Thế giới 
đang ở Thời đại Hội nhập. 

Nói về việc áp dụng Triết lý Công nghệ phương Tây cộng với Chính 
thể XHCN kiểu Mệnh lệnh - Xin/Cho, không đâu tiêu biểu bằng Liên Xô và 
Trung Quốc. Để Triết lý này được áp dụng, Trung Quốc đã gây Chiến tranh 
biên giới 1979 với Việt Nam, nhằm để nội bộ Trung Quốc và Mỹ chấp nhận 
cho chủ trương này. Đây là các bài học thiết thực cho Việt Nam trên đường 
Hội nhập với Thế giới. 

 
4) Không cốt thắng bại, chỉ cốt 
   hai bên Nam – Bắc một nhà 

 

Hội thề Đông Quan ở Việt Nam năm 1427, Hòa ước Chấm dứt Nội 
chiến Hoa Kỳ năm 1865 đều là các hình thức kết thúc chiến tranh đậm tính 
nhân văn, khoa học và minh triết. Lê Lợi, Abraham Lincoln, Nguyễn Trãi, 
Ulysses Grant tuy sống ở các thời điểm khác nhau, là công dân các đất nước 
khác nhau và thuộc các nền văn hóa khác nhau, song họ đều là gương sáng 
cho thế giới đương đại.  

Tiền nhân nói: “Không học bài học từ quá khứ sẽ khó tránh khỏi đổ vỡ, 
thất bại”. Phải chăng từ các bài học lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ, có thể 
rút nhiều bài học quý cho hôm nay?  

Nước Mỹ giành được Độc lập từ Vương quốc Anh và tuyên bố Độc lập 
năm 1776. Nhưng năm 1861 lại xảy ra nội chiến giữa hai miền Nam và Bắc 
Mỹ. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn là phe miền 
Nam, gọi là Liên minh (Confederate), bao gồm 13 bang, do các đại điền chủ 
lãnh đạo, chủ trương ly khai và vẫn giữ vững chế độ nô lệ. Phe miền Bắc, 
gọi là Liên hiệp (Union), gồm 25 bang, chủ trương thống nhất đất nước và 
thủ tiêu chế độ nô lệ.   
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Đổi Mới trước hết là “Xây mới”, không phải chỉ là   
  “Sửa lại”; Đổi mới là tự diễn biến, tự chuyển hóa để mình  

tự Thay đổi mình, thay vì bắt người khác Thay đổi 

Vua sáng Lê Thánh Tông không kiên định tư tưởng rồi nếu bế tắc thì chắp vá rồi tự 

khen và gọi đó  là Canh Tân - Đổi mới. Ngược lại, Ngài coi trọng kết hợp sức mạnh “Cứng” 
như Kinh tế, Quốc phòng, với sức mạnh “Mềm” như Văn hóa, Giáo dục. Ngài tìm kiếm Hòa 
bình không bằng mọi giá, nhất là không trên cơ sở hèn yếu, tự hạ mình, mà  trên cơ sở làm 
nước Đại Việt Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn, Mạnh mẽ hơn. 

  
  

 
 
 
 
 
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump quan niệm, Đổi 

mới không phải là đòi người khác Thay đổi, mà là 
mình tự Thay đổi, khi nói”: “Tôi không trách Trung 
Quốc vì họ chỉ đang làm việc của mình. Vấn đề là 
những người tiền nhiệm đã không làm gì nhưng tôi thì 
sẽ làm”. Theo ông, việc tự Thay đổi thực hiện trên cơ 
sở “Cạnh tranh trên một nền tảng công bằng”.  

Ông Donald Trump nói rằng ông thích đối tác 

mạnh mẽ; các nước khác chắc cũng vậy, cho nên Việt 
Nam phải nhanh chóng trở nên Mạnh mẽ. Từ đang 
yếu kém mà muốn mạnh mẽ, tất nhiên không thể giữ 
Đường lối cũ, Mô hình phát triển cũ. Điều đó có nghĩa, 
Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng một Chính thể 
mới, một Văn hóa mới có từ Chính thể Dân chủ 
Cộng hòa và Văn hóa Đoàn kết/Hội nhập trên nền 
tảng “Trăm điều phải có Thần linh Pháp quyền” của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.   

 

 Ảnh từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: 
1) Tranh vẽ Vua Lê Thánh Tông, vị Hoàng Đế được cho là đến từ tiên giới ; 2) Bức 

đại tự "Minh đỉnh danh lam" - bút tích vua Lê tại động sáng ở chùa Bái Đính tỉnh Ninh Bình;  
3) Chùa Huy Văn nơi vua Lê sinh ra và cũng là nơi thờ tự ông (ngõ Văn Chương, phố Tôn 
Đức Thắng, Hà Nội); 4) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người suốt đời cống hiến cho sự 
nghiệp đưa Việt Nam Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn, Mạnh mẽ hơn và “Góp phần xứng 
đáng cho sự nghiệp Cách mạng Thế giới. 
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 Cuộc chiến kéo dài 5 năm, cướp đi 700.000 sinh mạng cả hai bên. 
Trên một triệu người bị thương, mất tích. Nhiều trang trại, nhà máy, đô thị, 
công trình giao thông bị phá. Các thế hệ người Mỹ  nhức nhối, đau lòng với 
cảnh nồi da nấu thịt đã xảy ra tại nước họ.  

Bởi trước đó 85 năm, họ là đồng chí, đồng đội kề vai sát cánh vào sinh 
ra tử, cùng chiến đấu giành Độc lập từ tay Vương quốc Anh. Nay họ trở 
thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Thành phố, làng mạc bị san 
phẳng, trẻ em bị giết, súc vật bị cướp, bị tàn sát. Tội ác ngày thêm chồng 
chất, hầu như không có cơ may nào để dừng lại, để ngăn chặn, xóa bỏ nó đi. 

Ông Abraham Lincoln đảm nhiệm Tổng thống trong tình trạng hận thù 
nội bộ chất chứa cao hơn núi. Nhưng trong bối cảnh rối như tơ vò, ông đã 
dắt dẫn nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng một cách thần kỳ và để lại hậu thế 
nhiều bài học quý giá. Thời trẻ ông từng là thủy thủ trên sông Mitxixipi. Có 
thời gian ông làm thợ cưa gỗ cho các xưởng cưa.  

Ông tự học và trở thành luật sư nông thôn. Ông được bầu vào cơ quan 
lập pháp Bang. Ông đã hai lần ứng cử Nghị sĩ Liên bang nhưng thất bại. 
Năm 1861 ông được Đảng Cộng hòa đề cử ra tranh cử chức Tổng thống Liên 
bang và trúng cử Tổng thống trong một nhiệm kỳ đầy ắp sóng gió, cũng như 
tràn đầy thành tựu vĩ đại của Hoa Kỳ. 

Kể từ khi hoạt động chính trị, ông Abraham Lincoln luôn kiên trì hiện 
thực hóa Quyền Con người mà Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 đã 
nêu, nhưng mãi đến 87 năm sau, nước Mỹ vẫn chưa có được luật pháp để áp 
dụng. Để các quyền cơ bản của Con người như: Quyền Sống, Quyền Tự do 
và Quyền Sở hữu trở thành hiện thực, Tổng thống Abraham Lincoln chủ 
trương bãi bỏ chế độ nô lệ.  

Ông Abraham Lincoln đã đi vào lịch sử nhân loại như là người khởi 
xướng và thành lập thành công Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân, cho dù 
vấp phải chống đối quyết liệt của các đại điền chủ miền Nam và một số 
chính khách Đảng cầm quyền miền Bắc.       

 Càng đánh, phe miền Nam càng thất bại. Nhưng Tổng thống Abraham 
Lincoln đã chủ trương kết thúc nội chiến với tinh thần hòa giải bằng cách để 
binh sĩ miền Nam được tự do và tạo mọi điều kiện để họ trở về nhà an toàn. 
Ông không đòi hỏi thay đổi Thể chế, Chính trị xã hội của miền Nam. Bất 
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Ngay khi đất nước còn trong thời chiến, Chủ tịch 
 Hồ Chí Minh đã nhắc hai yếu tố đặc trưng sức mạnh Quốc gia 

 biển, được thể hiện qua Hải quân và Kinh tế biển 

Ngày 18/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội kiến Cao ủy Pháp D’Argenlieu trên 

tàu chiến Đuymông Đuyếcvin ở vịnh Cam Ranh. Khi Cao ủy Pháp trịnh trọng nói: “Chủ 
tịch thật quen với biển cả, xin tặng Người danh hiệu “Người thủy thủ nhỏ” như quân đội 
Pháp đã từng yêu mến tặng Napoleon danh hiệu “Người đội trưởng nhỏ”. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã vừa tươi cười đáp lễ, vừa khẳng định Chủ quyền dân tộc, Chủ quyền 
biển đảo của Việt Nam, cũng như vai trò của Hải quân Việt Nam khi đáp: “Phải, 
người thủy thủ nhỏ của Hải quân Việt Nam”.     

Đến thăm Quảng Ninh, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh một mặt nhắc đến Triết lý Chiến tranh không 
phải để Chiến thắng mà là để có một nền Hòa bình 
Công bằng, một mặt Người gợi mở về tư duy 
Chiến lược Kinh tế biển khi hỏi: “Các chú có 
muốn làm giàu kiếm nhiều đô la không?” Thấy vị 
lãnh đạo tỉnh và các cán bộ còn chưa hiểu, Người 
nói tiếp: “Chú dùng trực thăng, sáng chở khách ra 
đảo chơi, tối chở về thì tha hồ hốt bạc”.  

Bác Hồ không những chỉ ra vai trò của kinh 

tế biển đảo, của “ngành công nghiệp xanh”, mà còn 
chỉ ra Quốc gia sau này sẽ cùng Việt Nam phát 
triển đất nước , khi Người nhắc tới đồng tiền Mỹ  
“Đô la”. Người không nhắc đến tiền của Liên Xô, 
thành trì phe XHCN là  đồng “Rúp”, mà lại nhắc đến 
“Đô la” là đồng tiền của Hoa Kỳ, nước mà khi đó 
đang bị coi là kẻ xâm lược. Phải chăng, đây cũng là 
một nhắn nhủ cho thế hệ sau.   

Sinh thời, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh ngăn cấm xây tượng đài mình. Song 

có ngoại lệ duy nhất Người đồng ý cho xây tượng của mình trên đảo Cô Tô; Ở đó tượng 
đài Người nhìn thẳng ra Đại dương, như một lời nhắc nhở thế hệ sau phải có tầm nhìn 
Biển, Đại dương để : Phải gìn giữ Chủ quyền Quốc gia và “Làm chủ Biển, Đại 
dương”, để Tổ quốc Việt Nam ngày một hùng cường hơn. 

 
Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh trò 

chuyện với bộ đội Hải quân Việt Nam trên 
đảo Cô Tô.  

Ảnh giữa: Bác Hồ thu hoạch cá 
cùng ngư dân Thanh Hóa.   

Ảnh dưới:  Đảo Trường Sa Lớn: 
Thủ phủ tiền tiêu của Tổ quốc Việt Nam 
trên Biển Đông. 
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hạnh thay, ông bị một kẻ cực đoan ở phe miền Nam ám sát mà không chứng 
kiến thành công của sự nghiệp vĩ đại mà ông đã hiến dâng cả cuộc đời. Ông 
là vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ bị ám sát. 

Ngày 11/4/1865, chỉ bốn ngày sau khi Tổng thống Abraham Lincoln bị 
sát hại, Tướng Robert E.Lee – Tổng chỉ huy quân đội miền Nam đích thân 
đến Đại bản doanh quân miền Bắc xin đầu hàng. Ông được tướng Ulysses 
Grant, Tổng chỉ huy quân miền Bắc, người kế tục đường lối Abraham 
Lincoln, tiếp như một người bạn.  

Khi tướng Robert E.Lee  phân vân và hỏi tướng Grant về văn kiện đầu 
hàng thì Tướng Ulysses Grant ngồi vào bàn viết ngắn gọn: “Sĩ quan, binh 
lính miền Nam được tự do trở về nhà. Họ được giữ lại súng của cá nhân, 
nhưng phải giao nộp cho quân đội quốc gia những vũ khí cộng đồng. Quân 
đội miền Nam được cấp lương thực cho 25.000 người đang bị thiếu đói”. 
Ông đưa cho Tướng Robert E.Lee xem và hỏi có bổ sung hay thay đổi gì 
không. Tướng Robert E.Lee đã hết sức ngạc nhiên và vui mừng.  

Văn kiện đầu hàng được Tướng Grant viết ra rõ ràng và ngắn gọn đến 
mức không ngờ. Tướng Robert E.Lee đề nghị tướng Grant cho phép binh sĩ 
quân đội miền Nam mang về nhà lừa ngựa của riêng họ, mà họ đã mang theo 
khi gia nhập cuộc chiến. Tướng Grant nói ông rất thông cảm với người miền 
Nam rằng họ rất cần súc vật trong canh tác nông nghiệp. Vì vậy ông đồng ý 
với đề nghị của Tướng Robert E.Lee.  

Khi văn kiện chấm dứt nội chiến được phổ biến cho quân đội miền 
Bắc, nhiều đơn vị liền hân hoan bắn súng, bắn pháo ăn mừng náo nhiệt. 
Tướng Grant ra lệnh chấm dứt việc làm này vì không có chuyện thắng bại 
giữa những người Mỹ với nhau. Hôm qua chúng ta còn là những kẻ chống 
đối. Hôm nay chúng ta là anh em của nhau. 

Nội chiến chấm dứt. Không ai bị buộc tội, bị xét xử. Không ở đâu có 
trại cải tạo. Ai về nhà người ấy. Nghĩa trang bên nào bên đó lo. Tất cả cùng 
xây dựng lại quê hương. Nội chiến kết thúc tháng 4/1865, thì tháng sau, 
tháng 5/1865, hai bên Bắc và Nam, mỗi bên cử 1500 quân diễu binh chung 
tại Washington. Quân đội mỗi bên vẫn mặc theo sắc phục riêng, với cờ hiệu 
riêng khi tham gia diễu hành. Quân hai bên Bắc Nam cùng sát cánh rầm rập 
diễu hành theo tiếng kèn, tiếng trống trận. Họ bước đi đầu ngẩng cao, diễu 
qua Lễ đài. Tổng thống và các lãnh đạo Chính phủ mới vẫy chào tất cả.  
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Hồ Chí Minh là một Nhà Tiên tri khi răn dạy thế hệ sau: “Đồng bằng  
là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa thì có được không?” 

Ngày 11/6/2015, tại trụ sở Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA ở 35 Điện Biên 

Phủ, đã diễn ra Tọa đàm hẹp về “Hồ Chí Minh và Phát triển”. Tại đây Nhà nghiên cứu 
Đào Xuân Sâm đồng quan điểm với Think Tank SENA khi cho là, sẽ là hạ thấp Lãnh tụ 
và Cách mạng Việt Nam, một khi vẫn tuyên truyền Hồ Chí Minh là người Cộng sản.  

Hồ Chí Minh không chỉ là một Nhà Văn  

hóa, Người còn là một nhà Tiên tri. Năm 1943,  
khi các nguyên thủ Đồng minh họp ở Tehran còn 
nhận định đến năm 1946 mới thắng phát-xít, thì 
năm 1942 trong cuốn "Lịch sử nước ta”, Bác Hồ 
đã tiên đoán: “1945 - Việt Nam Độc lập”. Khi in 
sách, có người chưa hiểu, đã nhắc vì sợ lầm, thì 
Bác đáp: "Cứ thế in". Năm 1960, Bác Hồ viết: 
“Chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất 
định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ 
sum họp một nhà”, rồi gạch chân: "Chậm lắm 
là 15 năm nữa". Mùa Xuân 1975, Việt Nam 
thống nhất. Chưa kể, Người còn dự đoán chính 
xác sự sụp đổ của Chế độ Xô Viết.  

Về tương lai Biển Đông, Người đã tiên tri 

khi vừa nói về tầm quan trọng của Chiến lược 
Biển đối với vận mệnh đất nước, vừa răn dạy 
thế hệ sau cần nhận thức, hành xử đúng đắn 
trong bối cảnh xung đột ở Biển Đông, khi hỏi: 
“Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà 
không giữ cửa thì có được không?” 

Đức Phật nói, càng vô minh, tức càng ít 

hiểu biết, kết cục càng xấu. Vô minh có nhiều 
cấp, “Ngu nhất là hại mình, hại người”; Muốn 
thoát khỏi “Vô minh”, phải đến nơi “Chí Minh” để 
học; Vì sao ta không học những điều thiết 
thực ở Thánh Tổ Trung hưng Hồ Chí Minh, 
mà cứ duy trì các tư tưởng, Thể chế đã lỗi thời  
để  hại Mình, hại Cộng đồng, hại Đất nước, đã 
thế còn để mặc “Người lạ” có ý đồ bành trướng 
đến “Cửa” Quốc gia, rồi gọi họ là “Bạn”. 

 

Ảnh từ trên: Tọa đàm hẹp về Hồ Chí Minh tại 35 Điện Biên Phủ, Hà Nội, với sự 
trình bày của Nhà Nghiên cứu Đào Xuân Sâm (đầu tiên bên trái), người có nhiều đóng 
góp cho cuộc Đổi mới năm 1986; 2) Biển Đông, một phần không thể thiếu của Tổ Quốc 
Việt Nam. Nhất là khi Nhà tiên tri Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã chỉ rõ “Biển Đông vạn 
dặm giang tay giữ; Đất Việt muôn năm vững trị bền”; 3) Bộ đội Hải quân vùng 4 luyện 
tập chiến đấu để bảo vệ vùng biển và đảo của Tổ quốc. 
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Diễu binh được tổ chức trong hai ngày, qua nhiều đường phố của Thủ 
đô. Nhân dân cả nước Mỹ cảm nhận rằng, họ đã giành được thành tựu còn 
lớn lao hơn mọi chiến thắng. Đó là thành tựu của việc xóa bỏ hận thù, 
tiền đề của một nền hòa bình đích thực. Câu hỏi: “Ai thắng ai” không được 
đặt ra. Thắng lợi to lớn nhất không chỉ của những người đương thời mà còn 
là sự đảm bảo tương lai cho các thế hệ người Mỹ tiếp nối.  

Hơn 35 năm sau nội chiến, tức năm 1900, một phần các tử sĩ miền 
Nam được cải táng vào nghĩa trang Arlington. Tổng cộng gần 500 mộ phần 
quây xung quanh một tượng đài cao đẹp. Trên đỉnh của chân bệ hình vòng 
cung, như nóc Tòa nhà Quốc Hội Mỹ, có tượng người thiếu phụ cao 6 mét, 
tượng trưng cho bà Mẹ, người có con chết trong nội chiến.  

Hàng năm hàng chục vạn người khắp nước Mỹ đến viếng nghĩa trang 
Arlington. Đây vừa là nghĩa trang, vừa là một tượng đài lớn của tinh thần 
Hội nhập/Đoàn kết Hoa Kỳ. Không ít người Việt sống ở Mỹ đến viếng 
nghĩa trang này thành kính như với những Liệt sĩ của Tổ quốc Việt Nam. 
Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh đã ở Mỹ 6 năm sau khi rời Tổ quốc.  
Không biết là Người có đến viếng nghĩa trang này? Chỉ biết chắc một điều là 
tinh thần Đoàn kết/Hội nhập thấm đẫm trong Người.   

Tất cả các Tổng thống của Hoa Kỳ, trước khi tiến hành Lễ nhậm chức 
đều đến viếng nghĩa trang này. Đây là vùng đất được coi là nơi linh thiêng và 
nền văn hóa non trẻ nhưng mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Thấy rõ, trong nhiều yếu 
tố tạo nên nước Mỹ là cường quốc số 1 của thế giới, chắc chắn yếu tố nổi bật 
là tinh thần “VÀ”, tinh thần “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, Hữu thần”.   

 

     5) Loại bỏ những gì đã “Cũ kỹ, Hư hỏng”, để  
          cùng nhau tạo lập những cái “Mới mẻ, tốt tươi” 

Năm 1975, Việt Nam có thừa điều kiện để làm các điều tốt đẹp như 
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những người Lãnh đạo Miền Bắc là bên thắng đã không 
nhận thấy Cơ hội lớn để đến với Thế giới, với Nhân loại.  

Nếu Tổ Trung Hưng Lê Lợi và Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh, 
cũng như Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã tạo nên những Cơ hội lớn từ 
những Thách thức Lớn, để đưa đất nước phát triển; thì người Lãnh đạo bên 
thắng khi đó đã bị giặc Dốt che mắt nên rời bỏ Cơ hội lớn do Trời đất, 
Nhân loại và Dân tộc mang lại, khi thay Chính thể Dân chủ Cộng hòa gắn 
với Văn hóa Đoàn kết/Hội nhập của Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh  



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       303      

 

 

Thế kỷ 21 Việt Nam cần xuất khẩu Sản phẩm Văn hóa và Công nghệ 
thay vì xuất khẩu Tài nguyên thô và Lao động giản đơn ở thế kỷ 20  

Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee đã 

rất buồn khi đến thăm những người Hàn Quốc 
đang phải lao động ở nước ngoài. Ông cảm thông 
nói với họ: “Nhìn vào khuôn mặt rám cháy của các 
bạn, tôi rất đau đớn. Các bạn phải cố gắng làm công 
việc vất vả này vì Hàn Quốc đang rất nghèo khó”. 

Tổng thống Park Chung Hee xúc động hứa 

nhất định sẽ chấm dứt nạn xuất khẩu lao động 
vào thời điểm Hàn Quốc trở thành cường quốc. Ông 
khẳng định sẽ luôn sát cánh cùng với những người 
Lao động Hàn quốc làm những điều tốt đẹp cho 
tương lai đất nước: “Chúng tôi sẽ quyết tâm làm một 
phần để chấm dứt nghèo đói ở Hàn Quốc cho thế hệ 
tiếp theo không trải qua những gì mà chúng ta hôm 
nay đang đang phải trải qua’. 

Tổng thống Park Chung Hee nói, khi ông vay 

tiền ở tư thế Lãnh đạo một nước nghèo, ông đã cam 
kết bằng danh dự của mình để quyết tâm đảm bảo 
sẽ trả bằng được số tiền ông đã vay, không để 
người khác hay thế hệ sau phải trả thay cho ông. 
Ông nói, động lực đã làm ông giành cả cuộc đời 
phục vụ đất nước, chính là câu hỏi của những lao 
động Hàn Quốc ở nước ngoài thời đó: Tổng thống, 
khi nào chúng ta có thể sống tốt? Đây chính là 
điều kiện đầu tiên để Hàn Quốc hay bất cứ đất nước 
nào muốn trở nên một Quốc gia phát triển.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh trên, từ trên: 1) Tổng thống Park Chung Hee và con gái lớn. Ông là đã mở ra 
con đường cho Hàn Quốc phát triển;  2) Lao động nữ Việt Nam chuẩn bị ra nước ngoài; 
3) Lao động Việt Nam thời Pháp làm việc trong một nhà máy sản xuất vũ khí ở Paris. 

Ảnh dưới:  Lao động Việt Nam  thời Pháp ở Tân Đảo, trong ảnh đàn ông cầm gậy 
dài để chọc dừa.   
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bằng Chính thể XHCN Mệnh lệnh kiểu Xô Viết gắn với Văn hóa Đấu tranh 
du nhập từ nước ngoài.   

Nghe nói, Trời Đất và tiền nhân ban quà tặng mà không biết nhận thì 
sẽ bị trách phạt. Các thế hệ Lãnh đạo Việt Nam có 44 năm suy ngẫm, song 
vẫn bị tư tưởng Duy vật chi phối, dẫn đến tham vọng Vật chất và Quyền lực, 
nhận thức hẹp hòi, chỉ biết Kinh tế và Công nghệ, cho nên vẫn chưa thấy, lẽ 
ra từ lâu phải trở về con Đường Chính - Con đường Bình đẳng, Hòa hợp, 
Sáng tạo, Hữu thần; Vì thế đã lãnh hậu quả nặng nề. Đó là trong khi quá tự 
hào về các cuộc chiến oanh liệt của tiền nhân, thì ta thua lớn ở cuộc chiến 
Gìn giữ và Phát huy Nhân cách, Gia phong và Quốc hồn. 

Trận thua lớn thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, ví như: Người kinh doanh 
thì lừa đảo, luồn lách, cốt kiếm ra tiền. Người trồng lúa và rau thì dùng các 
chất tăng trưởng độc hại. Người chăn nuôi thì vứt lợn, gà chết vì dịch xuống 
sông ngòi. Các tập đoàn lớn thì hủy hoại môi trường vì lợi nhuận. Người có 
chức quyền thì không từ điều gì, tham nhũng, lạm dụng quyền lực làm trái 
đạo lý, pháp luật, miễn được Danh và Lợi. Cứ như thế, với triết lý Duy vật, 
coi sức mạnh là Tiền tài, Danh vọng, Công nghệ, chúng ta đang mất Người 
(kể cả Ủy viên BCT), mất Nhà, và mất dần Nước khi bị rơi vào vòng xoáy 
của một xã hội Duy vật thực sự. 

Muốn quốc gia mạnh, ít nhất mỗi người, nếu chưa thể đóng góp cho 
Quốc gia, thì đừng vì mình mà chiếm đoạt lợi ích xã hội. Ai cũng lo kiếm lợi 
cho mình, thì cái lợi chung không có, chỉ còn cái lợi riêng chạy từ người này 
sang người khác, từ nhà này sang nhà khác.  

Nước sẽ vẫn nghèo, vẫn hèn, hàng lớp người Việt vẫn phải đi làm 
mướn cho người và một khi Lãnh đạo đất nước còn chưa thấy đau xót về 
điều này, thì tấm hộ chiếu Việt Nam hôm nay xếp hạng 90/107 (Kết quả 
này được Hãng tư vấn đầu tư và định cư Anh quốc Henley & Partners công 
bố ngày 1/10/2019), sẽ còn tụt hạng.  

Chỉ biết lợi riêng dễ dẫn đến thoái thác trách nhiệm riêng, thì dĩ nhiên, 
trách nhiệm chung cũng không được tôn trọng. Khi người làm giáo dục vì lợi 
riêng thì sớm muộn dẫn tới dân trí bế tắc. Khi Lãnh đạo đất nước vì lợi riêng, 
thì sớm muộn nội trị cũng hủ bại và ngoại giao cũng hẹp hòi. Từ đó, vận 
mệnh quốc gia trở nên rất đáng lo ngại. Để thay đổi tình trạng này phải phát 
hiện và tiêu diệt giặc Dốt đang ẩn náu trong ta. Đây là một công việc khó  



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       305      

 

 

         Không nên lẫn “Bảo vệ Tổ quốc”, “Bảo vệ Chính thể” với  
 “Bảo vệ Chủ nghĩa” và không để tư duy “16 chữ” làm ảnh hưởng    
       chủ quyền của Việt Nam và quan hệ hữu nghị Việt - Trung  

Quan hệ Việt – Trung hay được mô tả qua 16 chữ: “Sơn 

thủy tương liên; Lý tưởng tương thông; Văn hóa tương 
đồng; Vận mệnh tương quan”. Sau này thấy thế “Quá nhiều 
Tình”, lại quá “Thiếu Lý”, mới sửa là “Láng giềng tốt; Đồng chí 
tốt, Bạn bè tốt; Đối tác tốt”. Ngẫm kỹ, có sửa là “4 tốt” đi nữa, thì 
vẫn là quý nhau mà nói như vậy, chứ chưa xuất phát từ Thực 
tiễn và Lý luận. Dĩ nhiên, ở đây chữ “Tốt” được hiểu theo 
nghĩa “Đàng hoàng”, không  phải là “Lệ thuộc”. 

Nói thế bởi mỗi nước dĩ nhiên có “Tư tưởng khác”, “Văn 

hóa khác”, “Vận mệnh khác”, ví như Trung Quốc, Nga, Đức,… 
đều có Thể chế Đa đảng, không đơn Đảng như ta. Chẳng có  
chuyện chỉ vì núi sông liền nhau, mà “Lý tưởng (phải) tương thông”; “Văn hóa (phải) 
tương đồng”; “Vận mệnh (phải) tương quan”; hay Quan hệ Việt - Trung phải như 
Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài (Một cặp “Nguyện chết cùng ngày” trong chuyện Trung 
Hoa), trừ khi Việt Nam thuộc Trung Quốc. Các nước Nga, Ấn Độ, Bhutan cũng “Sơn 
thủy tương liên” với Trung Quốc, song đâu có ai nhiệt tình với Trung Quốc như Việt 
Nam. Chỉ tiếc có điều sự nhiệt tình của ta hơi quá mức, lại dường như đơn phương, 
cho nên nhiều người mới nói, “Chính danh“ thì gọi đó là Lệ thuộc.  

Vậy nên, việc xây dựng, vun đắp 

quan hệ Hữu nghị Việt - Trung bền 
vững, trước hết phải từ Triết lý “Láng 
giềng tốt”, tức Quan hệ Hữu nghị Đặc 
biệt, còn lại là “Tùy duyên”, không 
nên quá cưỡng cầu, quá Duy ý chí. 
Xưa nay ông cha ta vẫn làm như thế 
mà. Đâu có ngại gì!  

 

Ảnh trên: Linh mục Alexandre de 
Rhodes (Cha Đắc Lộ, A-lếc-xăng Đơ-
rốt), 1591-1660, nhà truyền giáo Dòng 
Tên và  ngôn ngữ người Pháp. Ông có 
công hình thành  chữ quốc ngữ Việt 
Nam. Song ở Việt Nam ít nhắc tên 
ông, chắc vì cho là ông có liên quan với 
thực dân Pháp.   

Ảnh dưới: Cố đô Huế và Tràng An 
được UNESCO công nhận là  Di sản 
Văn hóa Thế giới; Di sản Văn hóa và 
Thiên nhiên Thế giới. Đất nước ta tươi 
đẹp thế, con người ta anh hùng thế, có 
lý gì phải Lệ thuộc ai. 
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khăn vì như Bác Hồ nói, dễ đến như xóa vệt nhọ trên mặt, trên trán còn 
không đơn giản, nếu không soi gương hay không có người khác chỉ hộ, 
huống hồ là đối phó với giặc Dốt, đã nham hiểm lại vô ảnh, vô hình.    

Song cái kim để trong bọc lâu ngày còn phải lộ ra, nữa là các loại giặc 
Dốt liên tục phá hoại đất nước đã liên tục 44 năm ròng. Một lần nữa xin nhắc 
lại 9 loại giặc Dốt đang lộng hành trên mọi lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kinh 
tế, xã hội, đang làm Việt Nam ngày càng suy yếu, để phòng ngừa, phát hiện 
và tiêu diệt, đó là: 

 

1) Chưa hiểu và chưa coi trọng đúng mức các 
     giá trị Văn hóa và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2) Quá coi trọng Vật chất; Quá coi nhẹ Tinh thần nên 
     chưa rõ “Kinh tế suy thoái còn lâu mới làm Quốc gia sụp   
     đổ; Song Dân đã mất Niềm tin thì hết phương cứu vãn”. 

3) Thiếu Triết lý “Và” (Đoàn kết/Hội nhập) 
     do duy trì Triết lý “Hoặc” (Ta – Địch), dẫn đến 
     hậu quả phải Quản trị theo “Mệnh lệnh”; 

4) Chưa xem Hiệu quả và Phát triển là Thước đo để  
     đánh giá thành tựu, phẩm cách Con người và Tổ chức. 

5) Chưa xác định và phát huy được sức mạnh 
     của 5 Giới tinh hoa gắn với 5 Tầng lớp xã hội. 

6) Chưa giải quyết được tình trạng Trung ương 
     thì quá tập quyền; Địa phương thì quá cát cứ. 

7) Chưa hiểu và chưa tuyên truyền cho cả nước 
     về việc Việt Nam phải là một Quốc gia biển. 

8) Chưa đánh giá đúng đắn vai trò Đồng minh   
     và Hội nhập trong Bảo vệ, Xây dựng đất nước. 

9) Giáo dục và Văn hóa Việt Nam chưa xây dựng được 
    Triết lý mới phù hợp với Thời đại “Và” ở thế kỷ 21. 

 

  Đây là 9 nguyên nhân chủ yếu làm Việt Nam sa vào lạc hậu từ năm 
1976 đến nay. Đồng thời, đây cũng 9 mặt trận chính được mở ra trong Chiến 
dịch Điện Biên Phủ mới trong thế kỷ 21.              
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“Trời còn để có hôm nay, 
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” 

                                                                                      Nguyễn Du 

Thế kỷ 20, thế giới đau thương do chiến tranh, 

bệnh tật, đói nghèo chỉ bởi đấu tranh vì “Khác biệt”.  
Hàng trăm triệu người chết và thương tật suốt đời. Riêng 
Liên Xô 27 triệu người chết. Nước Mỹ kết thúc Thế chiến 
bằng bom nguyên tử và giờ đây nhân loại bên bờ hủy diệt 
vì thứ vũ khí có sức phá hoại ghê gớm này. 

Ở thế kỷ 20, các chế độ XHCN kiểu Cộng sản Xô 

Viết không ngần ngại giết hại Con người, kể cả giết hại 
chính Dân tộc mình, nhằm 
thực hiện CNXH và Cộng 
sản. Chế độ XHCN Cộng 
sản Campuchia thời Pol Pot 
giết  hơn 1/4 dân số nước 
này. Chế độ XHCN Cộng 
sản thời Mao Trạch Đông; 
làm hàng chục triệu người 
chết vì đói và bạo lực.  

 Đáng sợ nữa là các chế độ XHCN Cộng sản tàn 

phá mọi nền Văn hóa, kể cả Văn hóa của chính Dân tộc 
mình, như Lãnh đạo Trung Quốc thời đó ra lệnh: “Bia thời 
Hán phải giữ. Bia thời Thanh có thể đập. Mộ họ Khổng 
có thể quật”. Từ đây, các Hồng vệ binh phá miếu Khổng 
Tử, quật mồ phơi thây con cháu họ Khổng, xem như đánh 
đổ kẻ thù tư tưởng của Chủ nghĩa Xã hội và Cộng sản.   

Thế giới và Việt Nam đã tồn tại qua thời kỳ này, cho 

nên cần xây dựng một Chính thể mới, một Văn hóa 
mới, xuất phát từ Chính thể Dân chủ Cộng hòa của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Văn hóa, Đức tin Đoàn kết/Hội nhập 
của Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh. Chỉ có thế, Việt 
Nam mới trở thành một Quốc gia Phát triển, được “Góp 
phần xứng đáng vào Sự nghiệp Cách mạng Thế giới”. 

 

Ảnh trái:  Cụ Hồ và các đại biểu tôn giáo trong 
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960 

  Ảnh phải, từ trên: 1) Đền Giếng ở quần thể Đền 
Hùng, Phú Thọ. Trên bia ở cửa đền có khắc chữ: “Tại đây, 
ngày 19/9/1954, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ 
Đại đoàn Quân tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô. 
Người căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác 
cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước””; 2) Nắng tháng 5 
trước cổng Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA.   
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II) THỨC TỈNH 9 NGUYÊN NHÂN LÀM VIỆT NAM  
LẠC HẬU VÀ 9 MẶT TRẬN CỦA ĐIỆN BIÊN PHỦ MỚI 

 

                    1) Chưa hiểu và chưa coi trọng đầy đủ các 
                    giá trị  về Văn hóa và Đức tin Hồ Chí Minh 

Hiện vẫn phổ biến việc bỏ qua Sự thật, bỏ qua các tiêu chuẩn Đạo lý, 
bỏ qua Hiệu quả, chỉ cốt theo “Ý chí”, mà không chịu trách nhiệm trong 
các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Việc tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh là 
kim chỉ nam của Đảng cũng nằm trong tình trạng này. Từ đây dẫn đến việc 
nói thì ngụy trang bằng Hồ Chí Minh, làm thì ngụy trang bằng Lê Duẩn.  

Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn không có ý định “Kiên định Chủ nghĩa 
Mác - Lênin”. Do hiểu biết và tôn trọng Lý luận, ông đưa ra Triết lý “Làm 
chủ tập thể”, với hy vọng dùng sức mạnh Liên Xô để đưa Triết lý này vào áp 
dụng trong điều kiện Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mô hình Chính 
thể Mệnh lệnh - Xin/Cho cộng vói  Công nghệ Xô Viết của ông không phù 
hợp thực tiễn Việt Nam và đã bị xếp vào kho tàng lịch sử.   

Tổng Bí thư Lê Duẩn mất ngày 10/7/1986. Nếu như từ 1975 đến 1986 
đánh dấu sự thất bại về Triết lý của ông, thì từ 1986 đến nay,  Việt Nam vẫn 
phải sử dụng Triết lý đã thất bại của Tổng Bí thư Lê Duẩn, sau khi sửa 
“Công nghệ Xô Viết” thành “Công nghệ nước ngoài”.  Việc tuyên truyền 
Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh là học trò của Mác, Lênin, cũng như 
“Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin” chỉ là một trong những biểu hiện của 
tình trạng thiếu hụt Triết lý phát triển đang diễn ra. 

Để ra khỏi tình trạng này, cần hết sức khẩn trương thực hiện ngay ba 
việc: 1) Học và tuyên truyền rộng rãi về Thánh Hồ Chí Minh đúng bản chất 
và lịch sử ở trong, ngoài nước; 2) Đổi tên Nước, tên Đảng theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh (Việc đổi tên Đảng, tên Nước của Bác vào năm 1976 thành như 
hiện nay là sáng kiến của Tổng Bí thư Lê Duẩn); 3) Tổ chức học và làm theo 
một cách nghiêm cẩn Tuyên ngôn Độc lập, Di chúc, …, của Người.    

Để Việt Nam sớm trở thành cường quốc, có ba lời dặn của Thánh Tổ 
Trung Hưng Hồ Chí Minh cần sớm được hiểu đúng đúng đắn và làm theo: 
Thứ nhất: Đất nước và Con người Việt Nam phải “Đàng hoàng hơn”; Thứ 
hai: Việt Nam, Đất nước và Con người phải “Góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp Cách mạng Thế giới”; Thứ ba: Phải có Xuất phát điểm, Nền tảng và 
Động lực là “Trăm điều phải có Thần linh pháp quyền”. 
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Tiếp thu “Tinh hoa của các nước phát triển nhất”,  
trong đó có Hoa Kỳ, luôn luôn là Tầm nhìn và Hành động  

                                xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 Muốn diệt tận gốc giặc Đói, giặc Ngoại xâm, xét 

cho cùng phải diệt giặc Dốt. Vì thế, ngày 1/11/1945, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ qua Bộ 
trưởng Ngoại giao Mỹ đề nghị Mỹ nhận 50 thanh niên Việt 
Nam sang học tập; một mặt tranh thủ sự ủng hộ của nước 
này, một mặt, xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, 
nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác. 

Người viết về hai 

điều Việt Nam cần học ở 
Hoa Kỳ: "Nhân dân Mỹ là 
những người mà lập trường 
cao quý đối với những ý 
tưởng cao thượng về công 
lý và nhân bản quốc tế và 
những thành tựu kỹ thuật 
hiện đại của họ đã có sức 
hấp dẫn mạnh mẽ đối với 
giới trí thức Việt Nam".  

 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sự cần thiết 

phải có Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất khi khẳng 
định: "Có thể rằng: Chúng ta hoan nghênh những người 
Pháp muốn đem tư bản vào xứ ta khai thác những nguồn 
nguyên liệu chưa có ai khai thác. Có thể rằng: chúng ta sẽ 
mời những nhà chuyên môn Pháp, cũng như Mỹ, Nga hay 
Tàu, đến giúp chúng ta trong cuộc kiến thiết quốc gia". 

Năm 1946, trong thư gửi Liên Hợp quốc, Người cho 

biết: "Sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác 
trong mọi lĩnh vực như đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ 
thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của 
mình. Mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao 
thông cho buôn bán và quá cảnh quốc tế.   

 Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyến khích: 

"Quan hệ buôn bán giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và Nhật Bản, nếu được cải thiện, có nhiều triển vọng 
tốt đẹp, có lợi cho nhân dân cả hai nước". 

 

Ảnh trái:  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà du hành vũ 
trụ số 2 thế giới German Titov thăm một đảo nhỏ ở Hạ 
Long. Sau này Người cho đặt tên đảo này là Titốp. 

Ảnh phải, từ trên: 1) Hoa Xuân ở Hoàng thành Thăng 
Long; 2) Mùa quả chín gần Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. 
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                     2) Quá coi trọng Vật chất; Quá coi nhẹ Tinh thần nên 
chưa rõ “Kinh tế suy thoái còn lâu mới làm Quốc gia sụp đổ; 

Song Dân đã mất Niềm tin thì hết phương cứu vãn” 

Lịch sử nhân loại cho thấy: Một xã hội được xem là phát triển khi xã 
hội đó không ngừng nâng cao và đáp ứng nhu cầu của chính mình và Nhân 
loại; Quốc gia phát triển là Quốc gia luôn chú trọng thúc đẩy nhu cầu của 
Con người, Cộng đồng, Quốc gia và có các Giải pháp đáp ứng, cũng như 
có đóng góp xứng đáng cho một Thế giới ngày càng tốt đẹp. Ở Việt Nam, 
hiếm khi các vấn đề như thế được đặt ra. Trong khi đó, trên thế giới việc đáp 
ứng các Nhu cầu xã hội được coi trọng và nghiên cứu thấu đáo.  

Có nhiều “Lý thuyết về Thang bậc nhu cầu xã hội” khác nhau và được 
sử dụng rộng rãi. Song phổ biến hơn cả là Lý thuyết về Thang bậc nhu cầu 
xã hội mang tên Maslow. Theo đó, nhu cầu xã hội bao gồm 5 thang bậc:     
1) Nhu cầu cơ bản (basic needs) hay nhu cầu sinh học; 2) Nhu cầu về an toàn 
(safety needs); 3) Nhu cầu về xã hội (social needs); 4) Nhu cầu được quý 
trọng (esteem needs); 5) Nhu cầu được thể hiện (self-actualizing needs), nói 
chính xác hơn là nhu cầu được cống hiến và sáng tạo.  

 Theo tháp Maslow thì nửa dưới mô tả nhu cầu phần “Con”, nửa trên là 
nhu cầu phần “Người”. Con người, Quốc gia khác nhau là ở phần trên. Ở 
Việt Nam tháp dạng chóp cụt, tức là rất hiếm Hiền tài/ Tinh hoa, Nguyên khí 
Quốc gia khó thịnh. Nguyên nhân là tuy muốn “Của Dân, do Dân, vì Dân”, 
song Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho lại chỉ có quy trình “Cho Dân”.  

Điều này dẫn đến kết quả tốt đẹp nhất mà Chính thể Mệnh lệnh - 
Xin/Cho chỉ đáp ứng nhu cầu tồn tại “ăn no, mặc ấm”, cùng lắm là “ăn ngon, 
mặc đẹp”, mà không thể đáp ứng nhu cầu phát triển. Đơn giản bởi vì nhu cầu 
phát triển của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng chỉ có họ hiểu và đáp ứng, người 
khác có thể hiểu, song không thể “Cho”, vì nhu cầu này là tự thân.  

Nước đã Độc lập, người Dân đã có điều kiện sống cơ bản. Song, theo 
thuyết Nhu cầu Xã hội Maslow thì thế chưa đủ, vì Con người và Xã hội cần, 
cũng như phải được Tôn trọng và Cống hiến. Liên Xô và phe XHCN sụp 
đổ không vì Nhà nước yếu hay Kinh tế kém, mà vì không đáp ứng điều này.  

Cá nhân không thể chỉ tranh đoạt vật chất; Quốc gia không thể chỉ là 
tham vọng kinh tế. Việt Nam cần thay Văn hóa hưởng thụ Vật chất và 
Kinh tế Tiêu dùng bằng Văn hóa Cống hiến, Sáng tạo và Kinh tế Sản xuất.  
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 Người Nhật Bản coi một Nhà văn hóa lớn là  
 Khai quốc, trong khi Việt Nam và nhiều Quốc gia Châu Á 

 khác chỉ coi người Lập nước mới là “Khai quốc”  

Về mục tiêu giáo dục, nhà bác học vĩ đại  Anhxtanh nói:“Anh ta phải được dạy 

để có một ý thức về cái gì là Đẹp và cái gì là Thiện. Nếu không, anh ta chỉ giống như 
một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người được phát triển hài hòa”. Ông 
cho là “Quá nhấn mạnh cạnh tranh hay chuyên ngành quá sớm sẽ giết chết tinh 
thần”, và “Giáo dục nhồi nhét tất yếu dẫn đến sự nông cạn và vô văn hóa”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà Cách tân Nhật Bản Fukuzawa Yukichi (10/1/1835 – 3/2/1901) khẳng định, 

chỉ có đi theo con đường Văn minh hóa thì mới có thể "làm tăng Chí khí của dân, 
mới trở thành sức mạnh hậu thuẫn cho nền Độc lập của đất nước" và để làm được 
điều đó không còn cách nào khác phải “Khuyến học” và “thoát Á”. Lịch sử biết đến 
Fukuzawa Yukichi như một nhà cải cách chính trị-xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà 
tư tưởng tiêu biểu của Nhật Bản và một võ sĩ.  

Tư tưởng của ông đã ảnh hưởng sâu đậm với phong trào canh tân ở Nhật Bản 

vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tạo nền móng cho Nhật Bản trở thành một cường 

quốc thế giới. Lòng biết ơn của người Nhật đối với Fukuzawa được thể hiện qua việc 

hình ông được in trên tờ tiền 10.000 yen (tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất của Nhật), dù 
ông không phải thuộc hạng vua chúa hay võ tướng lỗi lạc của đất nước mặt trời mọc. 

Tháng 4/1931, trong thư gửi Ban 

Chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương, 
Nguyễn Ái Quốc viết: “Tôi phê bình Hội nghị 
Xứ ủy Trung và Bắc. Các đồng chí phụ 
trách chưa nghiên cứu kỹ vấn đề nên tốn 
thì giờ mà bàn không hết. Khi thảo luận thì 
‘tầm chương trích cú’ (chỉ biết sao chép tư 
tưởng của người khác), các lời nói đều có 
ý mênh mông, không thiết thực”. Lời phê 
bình này đến nay vẫn còn nguyên giá trị.   

 

Ảnh trên từ trái: Các nhà văn hóa Anhxtanh; Fukuzawa Yukichi và Hồ Chí Minh. 
Ảnh dưới: Chân dung nhà văn hóa và giáo dục Fukuzawa Yukichi trên đồng tiền 

giá trị nhất của Nhật là tờ mười nghìn yên.   
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3) Thiếu Triết lý “Và” (Đoàn kết/Hội nhập) 
do duy trì Triết lý  “Hoặc” (Ta – Địch), dẫn đến 

hậu quả phải Quản trị theo “Mệnh lệnh”  

Lịch sử nhân loại trước hết là Lịch sử tiến hóa Triết lý. Trước thế kỷ 
19, đó là sự song hành Triết lý, ở Trung Quốc các Triết lý Nho giáo, tiêu 
biểu là Khổng Tử, phát triển cùng Triết lý Đạo Lão, tiêu biểu là Lão Tử, và 
Triết lý Pháp gia, tiêu biểu là Hàn Phi Tử. Ở phương Tây tồn tại song song 
các Triết lý của Hêraclít (544 - 483 tr. CN), Platôn (khoảng 427 - 347 tr.CN), 
hay Xôcrát (469 - 399 tr.CN), người được Mác coi là biểu tượng Triết học. 

Đến thế kỷ 19 và 20, các cuộc Cách mạng công nghiệp bùng nổ, kéo 
theo sự thắng thế của Chủ nghĩa Duy khoa học, Chủ nghĩa Duy vật. Từ đây, 
dẫn đến sự nổi trội của Triết lý “Hoặc”, tức là hoặc thế này, hoặc thế kia, 
trong đó con người chỉ được chọn một, ví như hoặc chọn Chủ nghĩa Xã hội, 
hoặc chọn Chủ nghĩa tư bản; hoặc là Ta, hoặc Địch.  

 Thế kỷ 21 bắt đầu với việc dịch chuyển Triết lý từ “Hoặc” sang 
“Và”, tức vừa thế này, vừa thế khác. Ở kỷ 21, Triết lý của Đức Phật “Ta 
được tạo nên từ cái Không phải là ta”, thể hiện dưới vô vàn hình thức, từ 
“Thế giới phẳng”, “Toàn cầu hóa”, đến “Chúng ta là một”,… Ở Việt Nam, 
Chính thể quen dùng “Hội nhập”, Cộng đồng thích dùng “Mở”, “Cùng nghĩ, 
Cùng làm”.  

 Trong thế kỷ 20, thế kỷ của Triết lý “Hoặc” tức Triết lý nhất nguyên 
phổ biến, song Văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng cho Triết lý “Và”, 
tức Triết lý đa nguyên, biểu hiện ở: Dân tộc “Và” Thế giới, Độc lập “Và” 
Đồng minh”, đã chiến thắng các cường quốc to theo triết lý “Hoặc”; Kết quả 
là, Việt Nam vừa giành được Độc lập, Thống nhất, vừa là ngọn cờ đầu cho 
phong trào giành Độc lập của các nước thuộc địa.  

Sang thế kỷ 21 – Thế kỷ của Triết lý “Và”, nhưng Việt Nam hôm nay 
đã không kế thừa và phát huy được Triết lý “Và” của tiền nhân, mà còn quay 
về Triết lý “Hoặc” ở buổi sơ khai, cho nên nguyên khí quốc gia ngày càng 
suy, đất nước ngày càng yếu. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là 
yếu tố đầu tiên Việt Nam cần khắc phục để có thể trở lại với thế giới tiến bộ.  

Lẽ Tự nhiên là cái Mới luôn nảy sinh và thay thế cái Cũ. Thế kỷ 20 là 
“Thế kỷ của Chủ nghĩa” - Thế kỷ Nghĩ, Nói và Làm theo kiểu “Về nhau”, 
để qua tập quyền thúc đẩy xã hội. Thế kỷ 21 là “Thế kỷ của Triết lý” - Thế  
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Tham nhũng là do suy thoái đạo đức, song chống 
Tham nhũng chỉ dựa vào Ý chí Lãnh đạo thì rất chưa đủ, mà 

 còn phải Hiểu và Vận dụng tri thức của nhân loại  

Theo quan niệm phổ quát của Thế giới thì Tham nhũng là kết quả tương tác 

giữa ba yếu tố: Độc quyền, Bưng bít Thông tin và Trách nhiệm giải trình.  Diễn đạt 
dưới dạng công thức thì sẽ là:  

Tham nhũng/Corruption = Độc quyền/Monopoly + Bưng bít 

Thông tin/Discretion – Trách nhiệm giải trình/Accountability 

Công thức này thuần khoa học, cho nên mỗi cộng 

đồng hay mỗi tổ chức  đều có thể áp dụng công thức mà 
không ngại sản phẩm là của các “thế lực thù địch”, tạo ra 
để chống phá mình. Từ công thức trên, có ba việc phải 
tiến hành đồng bộ: Thứ nhất, phải “Chống các loại Độc 
quyền”, trước hết là độc quyền chân lý. Thứ hai, phải 
“Chống Bưng bít thông tin”, như việc dùng quá mức dấu 
“MẬT”, hay dùng lối nói “tế nhị” quá rộng rãi; Thứ ba, phải 
“Tăng cường trách nhiệm giải trình”.  

Điều đó có nghĩa, muốn chống Tham nhũng hiệu 

quả, nhất thiết phải làm ba điều trên. Còn như “Ném chuột 
sợ vỡ bình” sẽ chỉ có kết quả nhất thời, Tham nhũng tạm 
lắng, rồi sẽ bành trướng hơn, tinh vi hơn. Cũng cần rõ, cái 
“Bình” đã hết hạn sử dụng, không giữ được, chẳng “Ném 
chuột” cũng tự nứt vỡ.   

Tiếp theo phải xây dựng Văn hóa mới, thay văn 

hóa Duy vật, thể hiện ở Chính thể quá coi trọng GDP, 
xã hội quá đề cao vật chất. Văn hóa mới động viên, thúc 
đẩy làm điều tốt đẹp, tránh xa các điều xấu như Ăn cắp 
của Trời Đất, của Quốc gia và Cộng đồng, ăn cắp của 
Người khác. Đây là điều kiện cần để đất nước phát triển 
bền vững và tham gia tiến trình Hội nhập Quốc tế.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ảnh trên:  Bác Hồ cùng sinh hoạt với đồng bào.  
Ảnh dưới: Hoa sen, quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen tượng trưng cho phẩm cách 

cao quý và sự vươn lên mạnh mẽ. Hoa lớn lên trong bùn lầy nhưng lại sinh ra những 
bông hoa thanh khiết, mùi thơm dịu dàng như sự hội nhập của mùa xuân. 
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kỷ Nghĩ, Nói và Làm theo kiểu “Với nhau”, được mỗi cá nhân, tổ chức, 
Quốc gia tạo lập, nhằm có cơ hội cùng Dẫn dắt, cùng Phát triển. 
 

                   4) Chưa xem Hiệu quả và Phát triển là Thước đo để 
      đánh giá thành tựu, phẩm cách Con người và Tổ chức 

Đến nay, loài người đã qua ba giai đoạn phát triển kinh tế, đó là kinh 
tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp, kinh tế tri thức. Gắn với mỗi hình thái 
kinh tế là một hình thái văn hóa. Đây là hai mặt của một vấn đề vì cứ 
“Nghĩ” thế nào sẽ “Làm” thế ấy và “Làm” thế nào thì “Kết quả ” sẽ thế ấy, 
cho nên phù hợp tư duy văn hóa nào sẽ có hình thái kinh tế đó.   

Một số kết quả nghiên cứu cho rằng, gắn với kinh tế nông nghiệp là 
Văn hóa, Chính trị có tính Đức trị, gắn với kinh tế công nghiệp là Văn hóa, 
Chính trị có tính Pháp trị. Văn hóa Đức trị có ba đặc điểm: Thứ nhất: Dễ lan 
truyền vì đơn giản và có tính nhân bản. Thứ hai:  Ít có những khái niệm có 
thể so sánh, kiểm tra; Thứ ba:  Vì ít tiêu chí cụ thể và chỉ ở trong đầu mà ít 
được luật hóa, cho nên dễ tuyệt đối hóa, dễ độc quyền chân lý.  

Văn hóa, Chính trị theo quan điểm Đức trị chỉ tốt cho tu thân, còn 
khi đưa ra quản lý xã hội sẽ bất cập trước nhiều vấn đề kinh tế, xã hội 
phức tạp. Khi gặp “minh quân”, tức là vua sáng thì lãnh đạo theo kiểu Đức 
trị còn khả dĩ. Còn khi gặp “hôn quân”, tức là loại vua u tối, lú lẫn, thì chế 
độ, đất nước lập tức rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, có nguy cơ sụp đổ.  

Chính thể và Văn hóa Mệnh lệnh - Xin/Cho bản chất là Đức trị, nên 
dễ lan tỏa, bám rễ ở các nước lạc hậu. Chính thể và Văn hóa này ít coi 
trọng “Hiệu quả”. Nó  đề cao những giá trị vô hình kiểu “động cơ”, “lập 
trường”, v.v.. Vì thế, những xã hội được xây dựng trên nền tảng Mệnh lệnh - 
Xin/Cho đầy rẫy nghịch lý, những kẻ lười lao động, khéo luồn lọt thì giầu 
có hoặc người trình độ hạn hẹp lại có quyền lực cao do được cơ cấu, ... và 
không hiếm cảnh người lao động lương thiện bị chèn ép, bị ức hiếp. 

 Hiệu quả không được coi trọng, dẫn đến danh sách các dự án làm 
cạn kiệt ngân sách, kéo dài bất tận và vô lý, cho dù nhiều đại Dự án nghìn 
tỷ vẫn đang đắp chiếu nằm đó như một như lời cảnh báo. Thiếu tiêu chí  
Hiệu quả, Con người và Tổ chức dễ suy thoái do không có thước đo phù 
hợp, nên Cá nhân thì nghèo túng, Doanh nghiệp thì phá sản.  

Để xã hội phát triển, Lãnh đạo phải: 1) Vừa là “Con của Trời”, để 
biết thực hiện “Thần linh pháp quyền”, vừa là “Con của Dân”, để biết Hiếu  
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Lịch sử Nhân loại cho thấy, Chính thể nào thu hút được  
 Giới Tinh hoa đích thực thì Chính thể ấy sẽ thành công 

 Có nhiều hình ảnh đẹp về Hoàng đế Quang Trung song nổi bật nhất là sự trân 

trọng và kết nối chặt chẽ 5 Giới tinh hoa, 5 Tầng lớp xã hội. Ví như khi được tin cấp 
báo giặc đã xâm lược bờ cõi, việc đầu tiên ông làm là thống nhất với Tinh hoa Tầng lớp 
Chính thể như Quân sư Ngô Thì Nhậm và các tướng, rồi thân chinh lên núi để xin lời 
khuyên của “La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp”, Tinh hoa Tầng lớp Tri thức, người suốt đời 
Ngài tôn làm Thầy. Để sáng tỏ chính nghĩa và danh nghĩa, ngày 22/12/1788, Nguyễn 
Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. 

 Ngài đọc lời hịch xuất quân phóng khoáng và hào hùng 

nửa Nôm, nửa Hán, nói rõ đánh giặc là để bảo vệ Văn hóa 
Dân tộc: “Đánh cho để dài tóc; Đánh cho để đen răng; Đánh 
cho nó chích luân bất phản; Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn; 
Đánh cho sử tri, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” (Dịch: Đánh 
để vẫn để tóc dài, vẫn nhuộm răng đen. Đánh cho nó, một chiếc 
xe về nước cũng không có. Đánh cho nó, một mảnh giáp cũng 
chẳng còn. Đánh cho sử ghi nước Nam anh hùng là có chủ).  

Đêm 30 tháng chạp Mậu Thân xuất quân, chưa đầy 5 

ngày sau, trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu, tức 30/1/1789, vua Quang 
Trung áo bào đen khói súng, đã trên lưng voi dẫn đại quân vào 
Thăng Long. Hơn 20 vạn quân giặc tan vỡ. Tướng Sầm Nghi 
Đống thắt cổ chết; Tổng quan Tôn Sĩ Nghị chạy không kịp mặc 
giáp; Quân Thanh chen nhau làm cầu phao sông Hồng gãy, 
hàng vạn chết đuối. Từ ngày lập quốc đến cuối thế kỷ 18, lần 
đầu tiên ta diệt gọn một lực lượng rất lớn quân giặc trong một 
thời gian rất ngắn. Chiến thắng này cảnh báo hậu duệ của Tập 
đoàn xâm lược phương Bắc rằng, nếu không nhớ những bài 
học lịch sử này và còn gây hấn trên biển Việt Nam ở Biển 
Đông, thì chắc chắn sẽ nhận một thảm bại như xưa kia ông 
cha họ đã từng nhận trên đất Việt Nam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ảnh trái:  Hình ảnh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” của Thánh Tổ Trung 
Hưng Hồ Chí Minh. 

Ảnh dưới: Chùa Tân Thanh mới xây cách đây ít năm ở cửa khẩu Tân Thanh Việt 
Nam – Trung Quốc, một cách Kết nối Đức tin để giữ và dựng nước. 
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với Dân; 2) Có khát vọng và khả năng làm việc với Tinh hoa, để đất nước 
Độc lập, Tự do, Hạnh phúc; 3) Biết tăng tốc Học tập và Thay đổi, là “Tàu 
phá băng” mở đường cho tầu khác vượt biển băng và tự đến các bờ bến mới. 

  

5) Chưa xác định và phát huy được sức mạnh 
 của 5 Giới tinh hoa gắn với 5 Tầng lớp xã hội 

Mỗi Thời đại mới xuất hiện đều hình thành một Chính thể mới, một 
Thế hệ Công dân mới với Niềm tin mới và các Giới Tinh hoa mới.  Thời đại 
Cách mạng Xã hội 4.0 của thế kỷ 21 đã đến. Khác với Cách mạng Dân tộc 
Dân chủ ở thế kỷ 20 với chủ lực là Nông dân; Giờ đây, để làm chủ cuộc cách 
mạng toàn diện về Văn hóa, Công nghệ,… đang diễn ra nhanh chóng cần 
xác định vai trò tiên phong của 5 Nhóm tinh hoa thuộc 5 Tầng lớp xã hội.   

Chính thể cần thay đổi nhận thức coi xã hội chỉ có Tầng lớp Ra lệnh và 
Tuân lệnh, trong khi xã hội có Năm tầng lớp: Tầng lớp Chính thể, Kinh tế, 
Tri thức, Cộng đồng và Tôn giáo. Mỗi tầng lớp được dẫn dắt bởi những 
người có ảnh hưởng, gọi là Giới tinh hoa. Nếu Lãnh đạo là cái đầu, Xã hội là 
thân mình, thì hệ thống này chỉ có sức sống khi khí huyết lưu thông; Nói 
cách khác, chỉ Kết nối được Giới tinh hoa, mới có Nguyên khí quốc gia.  

  Thực tiễn Việt Nam cho thấy, việc xây dựng một hệ thống quan niệm 
và cách ứng xử mới trên nền tảng một hệ thống Nhận thức mới, Triết lý 
mới đã trở nên cấp bách. Các diễn biến trên thế giới chỉ rõ: Ngày nay, Triết 
lý Hội nhập của Thế kỷ 21 - Triết lý coi Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo là 
tiền đề thành công, đang thay thế Triết lý Phân biệt của Thế kỷ 20 - Triết lý 
coi Hẹp hòi, Chia rẽ, Áp đặt là động lực phát triển xã hội. 

Trong khi ở Việt Nam, nhiều luận điểm hình thành từ Triết lý Duy vật 
của thế kỷ 20 vẫn còn dùng để hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội như: “Đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, “Kinh 
tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo”, “Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước”, “Công 
nhân là giai cấp lãnh đạo”,... Sự hụt hẫng và chậm trễ trong việc thay đổi 
Triết lý đã dẫn đến nguy cơ khủng hoảng toàn diện. Nói cách khác, khoảng 
trống về Triết lý đã và đang dẫn đến khủng hoảng Niềm tin của người 
Dân với Chính thể, với Cộng đồng và với chính Mình. 

Vì Phục hưng Đất nước trước hết là Phục hưng Chiến lược phát 
triển, cho nên nhu cầu xây dựng một chiến lược mới với mục tiêu đưa đất 
nước thoát khỏi trì trệ, lạc hậu, tiến cùng thế giới, đang trở nên ngày càng 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ 
mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì 

cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm" 

 Năm 1965, Thủ tướng trẻ Lý Quang Diệu của Singapore quyết làm “Điều Không 

thể” là biến Singapore vừa lập nước, được như Sài Gòn - “Hòn ngọc Viễn Đông” thời đó. 
Sau 44 năm, năm 2009, báo ta viết, Việt Nam cần 158 năm mới kịp Singapore. Năm 
1975 ta có cơ hội thành cường quốc. Song năm 1976, Lãnh đạo ta chuyển Chính thể 
Dân chủ, Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho. Từ 
đó, người Dân từ “Tuân lệnh” thành đi “Xin”, xin cả các thứ của Mình; Còn Lãnh 
đạo thì từ “Ra lệnh” thành đi “Cho”, cho cả các thứ không phải của Mình. 

Thật hổ thẹn và đau xót, khi giờ đây Thế giới coi 

Singgapore là cường quốc bậc trung, còn “Sài Gòn - Hòn 
ngọc Viễn Đông - Thành phố rực rỡ tên vàng” thì từ 
sầm uất nay thành trầm uất, như cách nói của một Nhà 
sử học ở Quốc hội ngày 20/11/2017. Lý do đơn giản là cứ 
“Cho” mãi mà không chịu làm thêm, “Không chịu phát 
triển” thì cho mãi cũng hết; Cũng như lúc nào cũng phải 
“Xin”, thì cho dù xin được cũng thành trầm uất. Hiện nay 
đã đến tình trạng, người phải “Cho” cũng quá mệt 
mỏi, người phải “Xin” cũng quá sức chịu đựng. Điều 
đó tức là, đã đến lúc phải làm cả nước “Sầm uất”.   

Hãy làm “Điều Có thể” trước, tức là xây dựng một Chính thể mới, Văn hóa mới 

để người Dân thôi phải “Xin”, Lãnh đạo thôi phải “Cho”; Tất cả vừa “Độc lập Phát 
triển”, vừa “Cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”.  Chính thể mới không bắt ai kéo hay chờ ai; 
Tất cả cùng Thay đổi để Phát triển. Không lấy TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội làm thí điểm, 
vì thí điểm phải nhỏ trước, to sau, không làm ngược. Việc tạo lập ba vùng Lãnh thổ 
Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ là một minh họa cho cách Nghĩ, cách Làm này.  

 
Ảnh trái: Ảnh trên: Ngày 16/11/1959, khi xem quy hoạch Hà Nội, Bác Hồ căn dặn:  

“Thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện,... tránh cản trở sự 
đi lại của nhân dân. Phải quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi”.                                   

Ảnh dưới: Los Cabos ở bang Baja California Sur, Mexico; Nhiều triệu khách đến 
đây mỗi năm, nhờ hai yếu tố: 1) Khí hậu và địa lý, nơi sa mạc gặp biển; 2) Một không 
gian văn hóa Mỹ và châu Âu. Thành công ở đây cho thấy, cần xác định rõ những gì mình 
làm được, những gì chưa làm được thì mời Thế giới “cùng Nghĩ, cùng Làm”. 
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cấp bách. Việc đáp ứng nhu cầu này chỉ có thể thành hiện thực khi có Triết 
lý mới, Khái niệm mới, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu và đáp ứng nhu 
cầu mới của thực tiễn. Công việc này chỉ có hiệu quả khi công nhận 5 Giới 
Tinh hoa, 5 Tầng lớp xã hội và kết nối họ.  

  

6) Chưa giải quyết được tình trạng Trung ương 
  thì quá tập quyền; Địa phương thì quá cát cứ  

Ngày càng phổ biến việc các địa phương xin “Cơ chế Thử nghiệm” 
cho thấy Hệ thống Hành chính hiện tại cần được đột phá. Đã đến lúc phải có 
một Thể chế mới hợp lý nhằm đáp ứng cùng lúc hai đòi hỏi tưởng như mâu 
thuẫn, song lại là hai mặt của một vấn đề. Đó là tăng cường hơn nữa quyền 
lực tập trung cho Lãnh đạo trung ương để tạo nên sức mạnh và phân 
quyền hơn nữa cho Lãnh đạo địa phương nhằm thúc đẩy Xã hội sáng tạo.   

Mục tiêu này có được nhờ bổ sung cấp “Vùng” trong hệ thống Hành 
chính Quốc gia; Như thế, toàn quốc sẽ gồm ba vùng: Bắc Bộ, Trung Bộ và 
Nam Bộ. Chính quyền Trung ương thay vì như hiện nay phải thiết lập quan 
hệ trực tiếp với 63 tỉnh, thành phố, tức 63 đầu mối thì nay chỉ còn quan hệ 
trực tiếp với 3 đầu mối là Chính quyền Vùng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.   

Hệ thống Hành chính mới 3 cấp thúc đẩy tính chuyên nghiệp trong 
quản lý trên cơ sở làm rõ việc Trung ương và Địa phương, cho phép vượt 
qua tình trạng chậm trễ do rút ngắn quy trình hành chính, qua đó thực hiện 
việc giảm biên chế trên cơ sở tăng hiệu quả công tác, cũng như thúc đẩy 
mối liên kết phát triển vùng một cách tự nhiên.  

Trong Thể chế mới, Chính quyền Trung ương tập trung giải quyết 
các vấn đề lớn của đất nước về Ngoại giao, An ninh, Quốc phòng, Biển, xây 
dựng khung các bộ luật, xây dựng hạ tầng cấp quốc gia, Chiến lược, quyết 
định cơ cấu tổ chức, nhân sự Lãnh đạo các vùng Lãnh thổ. Chính quyền 
Vùng của vùng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ thúc đẩy kinh tế, an sinh, xã 
hội, giáo dục đào tạo, khoa học… ở từng Vùng. Chính quyền Vùng có cơ 
quan chuyên ngành trợ giúp (như Tổng cục Giáo dục Bắc Bộ; Tổng cục 
Khoa học & Công nghệ và Đào tạo Nam Bộ,… phù hợp với cơ cấu tổ chức  
của Chính quyền Trung ương). 

Giải pháp Ba vùng lãnh thổ góp phần định hình Công nghệ Chiến 
lược Quốc gia và thúc đẩy tiến trình Hội nhập Quốc tế, vì trên Thế giới hầu 
hết các nước có điều kiện như Việt Nam, ví như về dân số đều dùng Thể chế  
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Việt Nam phải trở thành một Quốc gia biển, để vừa  
thúc đẩy phát triển Kinh tế biển, vừa đủ sức bảo vệ chủ quyền 

 biển, cũng như các thành quả Kinh tế biển của mình 

Ngày 7/1/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

khẳng định: “Dứt khoát phải Đổi mới”. Điều này 
là không thể khác bởi kiên định con Đường cũ 
không thể đến Đích mới, ví như cứ kiên định các 
Triết lý và Quy trình đã làm kinh tế yếu kém sẽ 
làm đất nước suy thoái và suy sụp. Vì thế, Việt 
Nam phải sớm trở thành Quốc gia biển, để chủ 
động đến với Thế giới và cân bằng các làn sóng từ 
Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam”. 

Tuy nhiên, dù 

rất nỗ lực, hơn 10 
năm nay không có 
ngành, nghề kinh tế 
nào mới. Sản lượng 
có tăng lên, song làm 
muối vẫn là làm 
muối, đánh bắt ven 
bờ vẫn là đánh bắt 
ven bờ, chỉ có khác 
là trước tàu vỏ gỗ, thì 
nay thêm tàu vỏ sắt.  

Cho đến nay thực tế các khu kinh tế biển 

của Việt Nam chỉ là sự sao chép các khu công 
nghiệp ở đất liền rồi gắn vào đó cảng biển. 
Cũng như hiện nay vẫn phổ biến, việc tiến hành 
làm các Dự án chỉ có mục tiêu là được phê duyệt 
và được nhận tiền Nhà nước, mà không tính toán 
xem có tầu vào hay không và thế là cảng chờ mỏi 
mắt mà không thấy tàu đến. Nguyên nhân ở chỗ 
không cần biết đến Triết lý và Chiến lược. 

 
 

Ảnh trái: Bác Hồ trong trang phục của Hải 
quân Việt Nam 

  Ảnh phải, từ trên: 1) Bến cảng vắng tàu; 2) 
Làm muối ven biển cũng vẫn như xưa, có điều 
đông người hơn; 3) Đánh lưới vùng bờ theo cách 
cũ; 4) Tàu cá ven biển Việt Nam, trước là tàu gỗ, 
giờ có tàu sắt; 5) Tàu cá vũ trang, công cụ gây hấn 
chính của Trung Quốc. Họ đi thành đoàn, phía sau 
có tàu Hải cảnh và Hải quân Trung Quốc yểm hộ. 
Làm thế dễ gây hấn và làm đối phương khó xử lý. 
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Chính quyền 3 cấp. Trong 17 quốc gia gồm 7 nước phát triển G7 và 10 Quốc 
gia mới phát triển thì có 16 nước sử dụng Hệ thống Hành chính 3 cấp và 
tương đương. 

Hiện nay, Việt Nam đang quản lý kiểu đơn cực Trung ương - Địa 
phương. Đây là một trong các nguyên nhân làm tăng tham nhũng, cát cứ địa 
phương. Đây cũng là một trong những vấn đề đầu tiên cần đột phá để Việt 
Nam phát triển và Hội nhập thực sự với Thế giới.   

 

 
 

 

             7) Chưa hiểu và chưa tuyên truyền cho cả nước 
 về việc Việt Nam phải là một Quốc gia biển 

 Học thuyết nổi tiếng thế giới về sức mạnh biển của Alfred Thayr 
Mahan viết, một nước sẽ là Quốc gia biển khi có: 1) Vị trí địa lý qua biển ra 
thế giới; 2) Địa hình nhiều cảng và sông ra biển; 3) Lãnh thổ có dân sống 
dọc bờ biển và đủ lớn; 4) Dân tộc có khát vọng về sức mạnh biển; 5) Chính 
phủ quyết tâm thúc đẩy sức mạnh biển.   

Thế kỷ 18, Mỹ từ bỏ Tư duy đất liền để chuyển sang Tư duy biển. 
Theo Học thuyết Mahan, Mỹ chỉ giữ các đảo nhỏ làm căn cứ, mặc Anh và 
Tây Ban Nha chiếm đất. Giờ đây, khi “Trở về châu Á”, Mỹ chỉ yêu cầu tôn 
trọng quyền tự do đi lại, còn Trung Quốc vẫn lo tranh chấp chủ quyền với 
các nước trong khu vực. Lịch sử nước Mỹ từ thuộc địa nay thành cường 
quốc số 1, gắn liền Thái Bình Dương & Đại Tây Dương và giờ đây là Ấn Độ 
Dương & Thái Bình Dương.  

Ngày 12/12/2017, Ông Kentaro Sonoura, cố vấn đặc biệt của Thủ 
tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đã phát biểu về: “Chiến lược Ấn Độ - Thái 
Bình Dương Tự do và Mở”. Chiến lược này đã được Tổng thống Mỹ Donald 
Trump và Thủ tướng Nhật Bản Abe cùng thúc đẩy, nhằm tăng cường "Tính 
kết nối" giữa châu Á và châu Phi qua vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do 
và mở, thúc đẩy ổn định, thịnh vượng khu vực. Ông Kentaro Sonoura khẳng 
định: “Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào tán thành chiến 
lược này, trong đó, Việt Nam là quốc gia then chốt”. 

Từ thời Lạc Long Quân xưa, Việt Nam đã khát vọng tiến ra biển. Giờ 
đây chỉ lo Kinh tế biển là không đủ, đã đến lúc Việt Nam phải trở thành 
một Quốc gia biển; Đây là nguồn động lực mới thúc đẩy vừa giữ gìn Độc 
lập, Chủ quyền, vừa bứt phá phát triển, góp phần thúc đẩy Hội nhập, nhờ 
xây dựng khối Đồng minh với các Quốc gia biển - các Quốc gia mạnh cả  
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Triết lý “Bảo vệ  Độc lập bằng sức của ta” quá nặng tính 
 “Duy ý chí”.  Trong khi, bài học Lịch sử của Việt Nam là “Muốn giữ  

Độc lập thì phải quyết tâm xây dựng khối Đồng minh” 

Ngay từ năm 550, khi giặc Lương xâm lược nước ta, thế giặc mạnh, nhưng nghĩa 

quân của anh ruột Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo được các bộ tộc Lào giúp cho lương thực, 
voi, ngựa, cũng như cùng đánh giặc, nhờ thế nghĩa quân lớn mạnh.  

Thế kỷ XV, giặc Minh xâm lược nước ta, vua Lào đã 

giúp voi chiến, vũ khí, lương thực và cho quân của Tổ Trung 
Hưng Lê Lợi xây dựng căn cứ trên đất của Lào, góp phần 
không nhỏ vào việc chiến thắng quân Minh.  

Vị vua bách thắng Quang Trung cũng xây dựng khối 

“Đồng minh Quân sự” với Lào. Ngài thường dẫn đầu, lẫm 
liệt trên mình voi xung trận. Trong đàn voi chiến của Ngài, 
có nhiều con voi được Lào giúp. Sách sử của Lào viết, 
Châu Mường Xiêng Khoảng đem 3.000 quân Lào giúp 
voi chiến và tự nguyện gia nhập Tây Sơn.  

Trận công đồn Ngọc Hồi được cả sử Trung Quốc là Thanh Thực Lục và sử Việt là 

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương ghi chép. Các ghi chép hai bên đều trùng khớp. 
Sử của ta viết: “Canh năm hôm sau (mồng 5 tháng Giêng), Văn Huệ xắn tay áo đốc thúc 
các tướng bản bộ đưa quân rầm rộ tiến lên. Văn Huệ tự mình đốc chiến, cho hơn trăm voi 
khỏe đi trước. Quân Tây Sơn dùng bó rơm to che đỡ mà lăn xả vào. Kẻ trước ngã, người 
sau nối, thảy đều liều chết mà chiến đấu. Các lũy của quân Thanh đồng thời tan vỡ”.  

 Chỉ ít tháng sau khi Việt Nam Độc lập, ngày 30/10/1945, Việt Nam và Lào đã ký 

Hiệp định thành lập Liên quân Lào - Việt, bây giờ gọi là Đồng minh quân sự. Từ đó 
quân đội Việt Nam chính danh sang Lào đánh địch. Cũng trên cơ sở Hiệp định này quân 
ta mở đường Hồ Chí Minh qua Lào và Campuchia. Nhân dân Lào đã chịu hơn 3 triệu tấn 
bom của Mỹ, để sát cánh chiến đấu và tạo điều kiện cho Việt Nam thống nhất đất nước.  

 
 

Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự Quân đội Đồng minh Liên Xô 
trong lễ đón đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Liên Xô ngày 12/7/1955.  

Ảnh dưới, từ trái: 1) Đại hội Liên minh Việt Nam - Campuchia - Lào (xưa gọi là Việt - 
Miên - Lào) tại chiến khu Việt Bắc tháng 3/1951; 2) Voi chiến Lào trong thời nhà Nguyễn; 
3) Đường Hồ Chí Minh bắt đầu từ Làng Ho - Quảng Bình, qua Lào, Campuchia đến Sa-
nuol, một thị trấn biên giới Campuchia. 
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Kinh tế và Quân sự. Đây là điều hết sức có ý nghĩa trong chiến lược phát 
triển của Việt Nam, khi đất nước đủ điều kiện trở thành một Quốc gia biển.  

 

8) Chưa đánh giá đúng đắn vai trò Đồng minh  
  và Hội nhập trong Bảo vệ, Xây dựng đất nước 

Báo chí Việt Nam tháng 8/2010 đồng loạt đăng nội dung: “Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định chính sách “Ba không” của Việt Nam, 
gồm: Không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự 
của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở 
Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.  

 Vị Thứ trưởng nói, Việt Nam, Trung Quốc luôn có đại cục quan hệ tốt 
đẹp, Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Trung Quốc, trong đó có quốc 
phòng. Sự ủng hộ ấy có từ Mong muốn và Niềm tin ở Trung Quốc sẽ không 
sử dụng sức mạnh để làm phương hại đến lợi ích các nước khác,…”.   

Thấy rõ “Ba không” ở trên, hay “Bốn không” ở “Sách trắng Quốc 
phòng” vừa công bố và giải thích tháng 11, 12/2019, là khó chấp nhận. Bởi 
những gì xảy ra ở Biển Đông, khi Trung Quốc làm cuộc “Đấu tranh vĩ đại” 

(“Weida douzheng” (伟大斗)”), cho thấy:“Mong muốn và Niềm tin ở Trung 

Quốc không sử dụng sức mạnh để làm phương hại đến lợi ích các nước 
khác…”, chỉ thể hiện sự thiếu hụt tri thức Lịch sử, sự ngây thơ về Chính trị, 
dẫn đến Bế tắc toàn diện. Đây còn là hậu quả của việc thiếu Trách nhiệm, 
thiếu Khí phách, vô cảm với Khát vọng của Dân tộc, bởi vì:  

Thứ nhất, nói “Sách trắng” là Chính sách quốc phòng thời bình, thời 
chiến “Tính sau” là không đúng. Nhiệm vụ Quốc phòng không là “Đu dây”, 
mà là thời bình chuẩn bị Chiến tranh, thời chiến giặc nào cũng Thắng.  

Thứ hai, những nội dung của “Sách trắng” là trái với Tư tưởng Hồ Chí 
Minh và Khát vọng của Dân tộc. Phải nhớ, nhờ Bác Hồ và Dân tộc Việt 
Nam coi “Độc lập và Đồng minh là một”, “Việt Nam và Thế giới là một”, 
cho nên mới có kỳ tích “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.       

Thứ ba, với  “Sách trắng” sẽ không giải đáp được hai vấn đề sống còn 
của Đất nước và Dân tộc là: 1) Không có Đồng minh, Việt Nam chiến đấu 
song phương thế nào? khi kẻ địch có vô số tàu cá vũ trang, tàu sân bay và 
vũ khí nguyên tử; 2) Không có Đồng minh, Việt Nam làm gì để thoát khỏi 
lạc hậu? trong khi Thế giới đã ở 4.0, 5.0 còn ta thì vẫn đang ở 1.0, 2.0.    
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“Chấm dứt Xung đột; Kiến tạo Hòa Bình, Thúc đẩy Phát triển”  

cho Tổ quốc Việt Nam là Nghĩa vụ và Quyền lợi của mỗi người Việt Nam.  
Không cá nhân hay nhóm nào có quyền và có thể làm thay việc này      

Trường mẫu giáo Fuji, Tokyo, Nhật Bản có 600 trẻ 

em từ 3 đến 6 tuổi và hoạt động theo triết lý “Ngăn chặn 
xung đột là việc của Chính thể; Kiến tạo hòa bình việc 
của Giáo dục” mang tên Nhà giáo, bác sĩ người Ý Maria 
Tecla Artemisia Montessori (1870 - 1952). Bà   được đề cử 
Nobel Hòa Bình 3 năm liền, 1949, 1950 và 1951.  

 Nhà giáo Montessori 

có 4 chương trình cho trẻ 
em từ 3 đến 18 tuổi. Kết 
thúc chương trình, khi vươn 
tới cuộc sống, các em sẽ 
hình thành thiên kiến tốt 
đẹp, định hình ý thức tự 
hoàn thiện, thúc đẩy sáng 
tạo, đạo đức, nghĩa vụ và 
phẩm giá, trở thành công 
dân có ích cho xã hội. 

Triết lý Montessori vẫn có tính “Hoặc” của thế kỷ 20, 

chưa đi trước thời đại, phải chăng vì thế chưa đoạt giải 
Nobel Hòa bình; Bởi vì Chính phủ cũng có từ con người,  
Làm sao những người chưa qua xung đột và chưa 
được đào tạo để “Chấm dứt xung đột” lại làm tốt việc 
này? Ai sẽ đào tạo họ, nếu không là Giáo dục?   

Ngày 17/10/2019, khai mạc Hội nghị 11 Ban Chấp 

hành TW khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: 
"Phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình 
thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông,…”. Có 
điều chưa rõ rằng, trong bối cảnh cấp bách, Trung Quốc 
đang xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thì Tinh hoa Tầng 
lớp Chính thể đến họp là để ra quyết định đúng đắn,  
kịp thời, đâu phải để nghiên cứu khoa học. Chưa kể, 
lấy đâu ra thời gian để “nghiên cứu” trong mấy ngày họp. 
 

Ảnh trên trái: Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ. 
Ảnh phải, từ trên:  1) Trường mẫu giáo Fuji; 2)  Bác sĩ, 

nhà giáo nổi tiếng Maria Tecla Artemisia Montessori;         
3) Ngoài toán, lịch sử, khoa học, nghệ thuật,… ở đây còn 
có môn “Giáo dục vũ trụ”, giúp các em thay đổi thể hình, 
tâm lý, biết về quan hệ con người ở trái đất và vũ trụ. 
Trong ảnh là các em mẫu giáo tập đội gối để tránh động đất; 4) Trẻ em Việt Nam với mũ 
rơm thời chống Chiến tranh phá hoại của Mỹ. 
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Dĩ nhiên, ai không trả lời được hai câu hỏi rất mực quan trọng trên thì 
nên “đứng ra một bên cho người khác làm”, như cách mà Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước đã nói khi chống Tham nhũng.   

Đã đến lúc Việt Nam phải có một Hệ thống Triết lý mới, một Mô hình 
phát triển mới, một Văn hóa mới; cũng như phải sớm chủ động tạo thế trận 
Điện Biên Phủ trên biển, như trước đây Bác Hồ đã làm trên đất liền, trên 
không, với sự trợ giúp của Đồng minh.  

Cần chú trọng xây dựng Đồng minh mới, nhất là về kinh tế và quân 
sự với các Quốc gia biển như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Nga,… Cần tạo 
điều kiện tốt nhất cho Đồng minh sử dụng quân cảng Cam Ranh, các đảo 
của ta đang bị tranh chấp, để cùng bảo vệ chủ quyền chính đáng của Việt 
Nam và quyền tự do hàng hải quốc tế.  

 

9) Giáo dục và Văn hóa Việt Nam chưa xây dựng được 
  Triết lý mới phù hợp với Thời đại “Và” ở thế kỷ 21  

Đã có đủ các yếu tố cơ bản thúc đẩy Việt Nam phát triển và Hội nhập:  
1) Sự xuất hiện Cách mạng Xã hội 4.0, có cốt lõi là Cách mạng Văn hóa 
4.0 và Cách mạng Công nghiệp 4.0; 2) Việc Kết nối tất yếu của 5 Giới tinh 
hoa, 5 Tầng lớp xã hội ở trong và ngoài nước; 3) Truyền thống Văn hóa 
Độc lập và Hội nhập. Dù vậy, Giáo dục và Văn hóa của Việt Nam chưa đáp 
ứng được nhu cầu phát triển mới. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu Triết lý.      

Đã có Triết lý mới, Triết lý này kế thừa Triết lý Đoàn kết/ Hội nhập 
của Nhà Văn hóa và Giáo dục Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa và phát huy 
thành Triết lý mới cho Lĩnh vực Giáo dục: “Học để Chấm dứt Xung đột; 
Học để Kiến tạo Hòa bình; Học để Thúc đẩy Phát triển”.  

Triết lý này góp phần hiện thực hóa Triết lý mới về một Văn hóa mới 
cho Việt Nam Hạnh phúc và Hùng cường, được mô tả dưới dạng công 
thức: “Việt Nam cường quốc = Người Việt tự do Sáng tạo + Thần đạo Việt 
Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các nước phương Tây phát triển nhất”.    

Về lâu dài việc tiêu diệt giặc Dốt phải là Sứ mệnh của Giáo dục, với 
sản phẩm là một thế hệ Công dân mới và một thế hệ Tinh hoa mới được 
xây dựng trên nền tảng “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”, có trách 
nhiệm xây dựng một xã hội mới “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, Hữu thần”. 
Sứ mệnh Văn hóa là thúc đẩy tạo lập một Môi trường xã hội mới có những  
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Cần chú trọng “Vật lý”, “Lịch sử” và “Chính trị”.  
Đây là công việc Chuẩn bị Chiến lược quan trọng để đến  

năm 2045, Việt Nam trở thành Quốc gia Phát triển        

 Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là Đảng cầm quyền, mỗi đảng 

viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 
lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Đoạn văn có 56 chữ, mà nhắc 4 lần chữ “Thật”,  vì  

“Đày tớ”, tức bị “Đày” làm “Tôi tớ” và khổ nhất là bị đày 
đọa, nhục nhất là phận tôi tớ; Song, là “Đày tớ thật” của 
Dân thì lại vinh dự và sang trọng tột bậc. Các bậc 
Phật, Chúa, Thánh chính là đỉnh cao ở cảnh giới này.  

Có “Đày tớ thật” tất có “Đày tớ giả”; “Đày tớ giả” 

là những người chỉ biết trung thành với “cái Giả, tức 
cái Vạn biến”, như Cá nhân, Vật chất, Chủ nghĩa, Tổ 
chức, mà không biết trung thành với “cái Thật, tức cái 
Bất biến”, như “Trung với Nước; Hiếu với Dân”.  

 Cụ Hồ nói, Cách mạng Dân tộc Dân chủ là Cách 

mạng Nông dân, tức Cách mạng để Việt Nam Độc lập, 
Thống nhất với Nông dân là quân Chủ lực, vì Việt Nam 
thời đó không có Giai cấp Công nhân. Giờ đây đất nước 
đang đứng trước cuộc Cách mạng để Việt Nam Phát triển 
với 5 Giới tinh hoa là quân Chủ lực.  

Để có sự Chuẩn bị Chiến lược cho Giai đoạn Cách mạng xã hội 4.0 này,  cần 

chú trọng “Vật lý”, “Lịch sử“ và “Chính trị”. “Vật lý” được hiểu là những gì cần làm để 
Kết nối với Thiên nhiên; “Lịch sử” được hiểu là những gì cần làm để Kết nối với Tiền 
nhân; “Chính trị” được hiểu là những gì cần làm để Kết nối với Vũ trụ  (Đức Tin).  

   

 

Ảnh trên, từ trên: 1) Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm 1950 
và năm 1960; 2) Chủ tịch Cu Ba Phi đen Castro và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.   

Ảnh dưới: Ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, người dân, nhất là thế hệ trẻ, tự 
xếp hàng dài đến tư gia Anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp, vị “Đày tớ thật trung thành 
của Nhân dân”, để vĩnh biệt Thánh tướng của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976 
có Quốc tang do người Dân khởi xướng, vượt trên “Quy trình” hiện hữu của Chính 
thể; Đó là điều rất cần suy ngẫm vì “Ý Dân là ý Trời”. 
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điều kiện thuận lợi để các Công dân mới và Tinh hoa mới được cống hiến 
hết sức mình cho Con người, Quốc gia và Nhân loại.  

Người xưa xem Quốc gia như cơ thể, Tinh hoa như khí huyết, cho 
nên mới nói, Hiền tài, tức Tinh hoa là nguyên khí Quốc gia. Khí huyết đầy 
đủ và lưu thông thì người khỏe mạnh. Khí huyết suy kiệt và bế tắc thì Con 
người yểu mệnh. Nói thế để nhấn mạnh, sứ mệnh của Giáo dục là đào tạo 
Tinh hoa, Sứ mệnh của Văn hóa là kết nối Tinh hoa.  

 Đất nước đang lạc hậu, giặc Dốt đang lộng hành và lòng Dân đang 
biến động. Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho có muốn cũng khó thoát tình 
trạng này, do không có quy trình Đào tạo và Kết nối Tinh hoa, mà chỉ sẵn  
quy trình “Ra lệnh và Cho”. Sứ mệnh Giáo dục và Văn hóa là phải giúp Giới 
tinh hoa Tầng lớp Chính thể nhận thức, ví như giọt nước muốn không khô 
cạn thì phải hòa với biển cả, muốn giữ vị trí đã có thì chỉ có một cách, đó là 
Chính thể  phải đi cùng và hòa trong lòng Dân tộc.   

   
                  III) SƠ LƯỢC CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ MỚI   
                         VỀ THỜI GIAN, KHÔNG GIAN, MỤC TIÊU 

 

1) Trách nhiệm Chuẩn bị chiến lược của Lãnh đạo 
và người Dân cho Chiến dịch Điện Biên Phủ mới   

Không có Chuẩn bị Chiến lược sẽ không có thành tựu Chiến lược, cho 
nên năm 1941, vừa về nước, việc làm đầu tiên của Bác Hồ là Chuẩn bị 
chiến lược. Ngày 19/5/1941 Người cho thành lập Việt Nam Độc lập Đồng 
minh, tức Việt Minh với tôn chỉ trong nước Đoàn kết Dân tộc giành Độc lập, 
ngoài nước Đoàn kết với Đồng minh chống Phát xít.  

Nhờ có việc Chuẩn bị chiến lược này, cho nên khi có Cơ hội chiến 
lược là Đồng minh thắng phát xít, thì Việt Minh đã tiến hành cuộc Cách 
mạng Tháng 8, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 
11/1945, Cụ Hồ cho Đảng Cộng sản Đông Dương tự giải tán, để năm 1953 
ra đời Đảng Lao động Việt Nam. Đây là tiền đề cho hai Chiến dịch Điện 
Biên Phủ trong thế kỷ 20.  

Một trong những việc hàng đầu trong Chuẩn bị chiến lược là kiến 
tạo Đường lối mới; Thể chế mới, Văn hóa mới. Trên Thế giới không ít dân 
tộc do Lãnh đạo thiếu Triết lý phát triển, cho nên không có sự Chuẩn bị 
chiến lược. Các dân tộc như vậy dù từng hùng cường, song sẽ chỉ đủ tồn tại 
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Đất nước và Dân tộc Việt Nam đã bước sang 
 một Giai đoạn mới, vì thế cần có một Chính thể mới,     

                              một Văn hóa mới và một Hệ thống Lãnh đạo mới  

Tiền nhân đặt ra Bốn tiêu chí đánh giá Lãnh đạo đương chức. Đó là: Bậc Đế, 

bề tôi là bậc Thầy; Bậc Vương, bề tôi là Bạn bè; Bậc Bá, bề tôi là Thuộc hạ; Vua mất 
nước, bề tôi là lũ nịnh hót, chỉ biết ăn nói theo “Quy trình” do vua đặt ra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiền nhân cũng đặt ra Ba tiêu chí chọn Lãnh đạo kế cận. Đó là: Thượng đức: 

Dung mạo đoan chính, Lời lẽ thuyết phục; Trung đức: Học rộng, biết nhiều; Hạ đức: 
Dũng mãnh, Quả cảm, tụ tập quần chúng Khởi nghiệp.  

Tiền nhân chọn Lãnh đạo như thế, mà không lấy tiêu chí là “Trung thành với Chủ 

nghĩa (tức Phương pháp)”, cho nên triều đại được kéo dài nhiều trăm năm thịnh trị.  

 Ngày 7/4/2005, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi 

“Đóng góp ý kiến vào Báo cáo Tổng kết Lý luận và Thực tiễn 
hai mươi năm Đổi mới” hơn 20 trang cho Đảng. Những điều 
bậc Hiền tài này viết, nay vẫn còn nguyên giá trị:  

 “Khái niệm “Tránh chệch hướng” được vận dụng tùy tiện, 

để thực thi thói quen Độc quyền chân lý, Áp đặt tư duy, Tùy 
tiện quy kết,…; Chưa nhìn nhận thẳng thắn xem đã vận dụng 
đúng đắn tư tưởng gì của Bác Hồ và vi phạm tư tưởng gì 
của Người…; Khái niệm “Diễn biến hòa bình” làm biến dạng ý 
thức cảnh giác, gây phản cảm trở ngại chính việc nâng cao tinh 
thần cảnh giác”…; Một nền kinh tế nhiều thành phần, mà thành 
phần nhiều khuyết tật nhất, kém hiệu quả nhất lại là chủ đạo”… 

Lại nhớ câu thơ cổ khắc trên mộ nhà Cải cách xã hội Nguyễn Trường Tộ (1830 - 

1871),  người đã liên tiếp gửi 58 bản điều trần Canh tân đất nước lên vua Tự Đức:  “Một 
bước sa chân, nghìn đời hận, Quay đầu nhìn lại, đã trăm năm’’. Không biết người khắc 
thơ thương cảm một người chí khí, trí tuệ phải đem thân phò tá một ông vua bảo thủ; 
Hay thương cho vị vua, giá biết nghe hiền tài thì đã không bị đời xem nhẹ đến thế.      

Ảnh trên, từ trái: 1) Bác Hồ và phong trào cả nước đi học. Lẽ ra trách nhiệm càng 
cao, càng chú trọng học tập, thì ta lại đổi tên Tạp chí Học tập của Bác ra Tạp chí Cộng 
sản; 2) Bác Hồ chia kẹo cho thiếu nhi; 3) Cán bộ địa phương vui mừng đón Bác.   

Ảnh dưới: Sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt của NXB. Quân đội nhân dân. 
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nhờ điều kiện khách quan, hoặc văn minh và lòng trắc ẩn các quốc gia khác.   

 Ở thế kỷ 20, giặc là Ngoại xâm, địa điểm tác chiến do địch chọn, thời 
gian tác chiến phụ thuộc vào sự mạnh yếu hai bên; Ở thế kỷ 21, giặc là Trì 
trệ, Lạc hậu. Đánh giặc lần này khó hơn, vì Giặc chính là Ta, song thuận lợi 
vì ta vừa chủ động về Chuẩn bị Chiến lược, vừa chủ động về Thời gian và 
Địa điểm tác chiến.  

Ở thế kỷ 20, mục tiêu Chiến dịch là hữu hình, tức tiêu diệt sinh lực 
địch, bảo vệ căn cứ địa và bảo vệ nhân dân. Ở thế kỷ 21, mục tiêu Chiến 
dịch là vừa vô hình, vừa hữu hình,  tức là vừa nâng cao năng lực Nội sinh, 
vừa thúc đẩy việc thu hút tinh hoa nhất của thế giới cho Việt Nam.  

Nhiệm vụ giờ đây của Lãnh đạo và toàn Dân là tập trung toàn lực để 
Chuẩn bị chiến lược cho Chiến dịch Điện Biên Phủ mới, với mục tiêu là xây 
dựng một Chính thể mới, một Văn hóa mới. Thời gian là từ đây đến mùa 
Xuân năm 2021. Đây không phải là một thời gian ngắn vì tính từ năm 1976 
đến năm 2021 thì ta đã có 45 năm chuẩn bị. Trong khuôn khổ này cần tạo 
một không khí hào hùng như Bác Hồ đã làm trong thế kỷ 20.   

 

                       2) Chiến dịch Điện Biên Phủ mới kéo dài 
  trong 9 năm, tính từ năm 2021 đến 2030 

Thứ nhất, vì phá nhanh hơn xây, cho nên thời gian Chuẩn bị Chiến 
lược thường lâu mà thời gian tác chiến của Chiến dịch hay trận đánh thường 
ngắn hơn nhiều. Vì thế Tố Hữu mới viết “Chín năm làm một Điện Biên”, cho 
dù thời gian tác chiến chỉ 56 ngày đêm. Thứ hai, một Chiến dịch gồm nhiều 
trận đánh, trong một trận lại có thể hiệp đồng binh chủng, tức nhiều đơn vị 
có chức năng khác biệt cùng tác chiến, như ở Điện Biên Phủ năm 1954, pháo 
binh, bộ binh liên thủ, đánh thắng giòn giã. Trong Điện Biên Phủ trên không, 
bốn Binh chủng Ra đa, Không quân, Tên lửa, Pháo cao xạ giành yếu tố bất 
ngờ, chủ động giăng lưới lửa, làm địch kinh hoàng. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ mới kéo dài từ năm 2021 đến 2030 và được 
mở ra cùng lúc, đồng bộ trên chín mặt trận như đã nêu trên. Trên mỗi mặt 
trận lại diễn ra nhiều trận đánh đa dạng, tức các Đại dự án trên nhiều lĩnh 
vực như: Giáo dục, Khoa học Công nghệ, Văn hóa cũng như An ninh, Quốc 
phòng,… Trong mỗi Đại Dự án lại có nhiều Dự án khác nhau về quy mô và 
về tính chất. Tất cả các Dự án được tiến hành đồng bộ và tạo nên hình ảnh 
một Việt Nam mới trong lòng Thế giới. 
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                3) Chiến dịch Điện Biên Phủ mở ra cùng lúc trên 
 ba địa điểm là Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh 

 

Chọn Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh làm ba quyết chiến điểm 
cho Chiến dịch Điện Biên Phủ mới là vì: Thứ nhất, đây là ba tỉnh, thành phố 
lớn, tiêu biểu cho ba vùng lãnh thổ Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Đây là nơi 
địa linh, nhân kiệt, tập trung nhiều nhân lực, vật lực, tài lực đủ điều kiện tiếp 
thu tinh hoa của văn minh và văn hóa nhân loại. Thứ hai, vị trí địa lý của ba 
tỉnh, thành phố là thích hợp với bán kính lan tỏa dự kiến và dễ được chấp 
nhận làm tấm gương cho các địa phương trong vùng Lãnh thổ. 

Có một thực tế, đó là dù chúng ta không muốn có khái niệm “vùng, 
miền”, vì thuật ngữ này thường gợi nhớ tính cát cứ địa phương, thì có một 
thực tế là nó vẫn hiện hữu cả trên bình diện vật chất và tinh thần. Hà Nội, Đà 
Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh vẫn là “Thủ phủ” của ba vùng Lãnh thổ Bắc Bộ, 
Trung Bộ, Nam Bộ. Đặc trưng “vùng, miền” sẽ mang ý nghĩa tích cực khi 
Lãnh đạo các địa phương này là Tinh hoa và được chọn lựa theo cách mà 
Bác Hồ đã làm, thay vì theo các tiêu chí chủ quan kiểu Ý thức hệ.   

 

                    4) Mục tiêu Chiến dịch Điện Biên Phủ mới là 
tăng cường Năng lực nội sinh và thu hút Tinh hoa  

văn minh, văn hóa của thế giới cho Việt Nam 
 

 

Thấy trước một Việt Nam khởi sắc và mạnh mẽ để Hội nhập bình 
đẳng, sáng tạo với Thế giới sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ mới kết thúc 
thắng lợi vào năm 2030. Thắng lợi bởi Chiến dịch Điện Biên Phủ mới này có 
ba nguồn Động lực bất tận là: 

 Thứ nhất, người Việt Nam, ai cũng muốn được hòa trong Tình yêu 
thương của Con người, được trải nghiệm Văn minh & Văn hóa nhân loại, 
cũng như tận hưởng vẻ đẹp tinh tế và kỳ vĩ của Thiên nhiên và Vũ trụ. Dĩ 
nhiên, ước muốn này chỉ thành hiện thực khi họ tự tay xây dựng.   

Thứ hai, từ thời con Rồng, cháu Tiên Lạc Long Quân, Âu Cơ, các thời 
Đinh Lê Lý Trần đến thời Hồ Chí Minh, biết bao thế hệ tiền nhân đã đổ mồ 
hôi, máu xương để dựng nước và giữ nước. Tin rằng, giờ đây họ vẫn đang 
hiện hữu trong cuộc sống để giúp thế hệ hôm nay được cùng Nghĩ, cùng 
Làm và cùng Hưởng những điều tốt đẹp.  

Thứ ba, Thế giới muốn Việt Nam phát triển, để cùng kết nối Niềm tin  
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và Khát vọng, tạo nên nguồn sức mạnh mới, đưa Việt Nam tiến về phía 
trước. Ba nguồn động lực này sẽ hòa quyện hai Điện Biên Phủ ở thế kỷ 20 và 
Điện Biên Phủ mới ở thế kỷ 21, để một lần nữa làm “Chấn động địa cầu” 
với sự xuất hiện vào năm 2045, một Việt Nam mới cường quốc.    

  Cụ Hồ nói: “Một dân tộc Dốt là một dân tộc Yếu”. Một người yếu ắt 
lắm tật bệnh. Một quốc gia yếu tất lắm kẻ thù. Điện Biên Phủ mới mang  cho 
Dân tộc Niềm tin mới, Sức sống mới, để đánh thắng giặc Dốt và các thế lực 
Bành trướng, mở ra một Việt Nam mới ở thế kỷ 21, một Việt Nam Hạnh 
phúc, Hùng cường với các bạn bè, Đồng minh tốt đẹp.  

 
                                                * 
                                            *     * 

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 - Việt Nam Độc lập. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1972 - Việt Nam Thống nhất. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ 2021/2030 - Việt Nam Phát triển./. 
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                                           LỜI KẾT    
 

 
 

 

 

          I) NGƯỜI VIỆT VỐN TỰ DO, SÁNG TẠO 

Lịch sử Việt Nam cho thấy, người Việt Giữ nước và Dựng nước đời 
này qua đời khác. Trong đó, bản tính Tự do, Sáng tạo của người Việt thể 
hiện rõ nét, từ các vị vua sáng, các vị anh hùng dân tộc như Ngô Quyền, Lý 
Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Lê Lợi, Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Trần 
Hưng Đạo, Nguyễn Trãi,  Hồ Chí Minh,… cho đến từng người Dân. 

Có biết bao bài học lớn về sự Tự do và Sáng tạo của người Việt đáng 
học, thế nhưng đến nay vẫn chưa được để ý đúng mức. 

 Lê Thánh Tông (1460-1497), lên ngôi lúc Đại Việt cũng gặp nguy cơ 
suy sụp như các triều đại bị băng hoại. Ngoài xã hội ai cũng oán thán vì 
kinh tế suy thoái và bị quan lại bòn rút, đè nén. Trong triều cũng tràn lan 
tham nhũng và các “Nhóm lợi ích” cũng tranh giành quyền bính khốc liệt. 
Ngoài biên ải Trung Quốc cũng rình rập, gây hấn. Tình trạng Triều đình đã 
được Đại Việt Sử ký Toàn thư mô tả rõ: “Việc Văn giáo lặng như băng hàn 
(tức cũng không chú trọng Văn hóa), người hiền tài bị bó cánh. Phường 
dốt đặc như ong đàn nổi dậy, như chó chuột nhe răng”.  

Trong cảnh rối ren này, việc đầu tiên vua Lê Thánh Tông làm không 
phải là lo chỉ tiêu kinh tế, cũng chẳng phải là chống tham nhũng, mà là xác 
lập Chính thể mới, Văn hóa mới, Ngài mắng các quan cận thần bảo thủ:  
“Ta coi Mới Chính sự (tức Đổi mới Chính trị và Thể chế), sửa Mới Đức tính 
(tức Đổi mới Văn hóa), sao ngươi dám bảo nước ta là hàng phiên bang 
Trung Quốc thời xưa, thế là ngươi theo đường chết, mang lòng không vua”.  

Về công tác cán bộ, Ngài chọn Quan và Lại (tức Lãnh đạo và cán bộ) 
không từ tiêu chí “Trung thành” với Ý thức hệ của Triều đình hay theo ý 
muốn chủ quan của vua, mà từ hiền tài, tức Tinh hoa. Tinh hoa không có sẵn, 
cho nên nhà Vua cho đào tạo Tinh hoa/Hiền tài theo nhu cầu Quốc gia, Vì 
thế, Đại Việt chỉ cần 40 năm đã từ suy thoái thành hùng cường.  

Về công tác tổ chức, Ngài xây dựng không theo nguyên tắc độc 
quyền, mà theo nguyên tắc “Các quyền phân lập”. Về việc “Chống” tham 
nhũng, một mặt Ngài xử lý nghiêm, nhưng tập trung vào “Phòng” tham 
nhũng tận gốc bằng các biện pháp “Xây” các điều kiện để từ quan lại đến 
người Dân, ai cũng muốn và cũng phải làm những điều tốt đẹp. 
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Về đối ngoại, vua Lê Thánh Tông không giữ hòa bình bằng cách hèn 
nhát “Cắt đất” hay “Uốn lưỡi” trước kẻ thù. Ngài chỉ đích danh kẻ xâm lược 
và thúc đẩy Đại Việt Mạnh mẽ hơn, To đẹp hơn. Với mục tiêu này, Ngài 
cho quân Bắc phạt làm nhụt tham vọng giặc: Năm Mậu Ngọ (1438) đánh 
châu An Bình và Tư Lăng (nay thuộc Quảng Tây, Trung Quốc), Năm Canh 
Tý (1480) chiếm ải Thông Quang (thuộc Ôn Châu, Trung Quốc) tiến vào xứ 
Ban Động dựng lũy, buộc nhà Minh thương nghị.  

Bên cạnh đó, nhà vua cho người “Biện bạch phải trái”, xây dựng tình 
hữu nghị, song không nhân nhượng vô nguyên tắc. Năm Quý Tỵ (1473), 
Ngài cho Thái bảo Lê Cảnh Huy đi đàm phán Việt - Trung với chủ trương: 
“Một thước núi, một tấc sông, lẽ nào tự tiện vứt bỏ đi được, ngươi phải 
kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần,... Nếu ngươi dám đem một 
thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di”.   

Sự hùng mạnh của nhà Lê làm hơn ba trăm năm sau, Trung Quốc giữ 
hòa hiếu, không dám gây hấn. Trong Việt Nam quốc sử Diễn ca, Cụ Hồ  
viết: “Vua hiền có Lê Thánh Tông; Mở mang bờ cõi đã Khôn lại Lành”. 
“Khôn với Giặc (Giặc Đói, giặc Dốt và Giặc Ngoại xâm), Lành với Dân”, 
với tiêu chí này, ai cũng có thể đánh giá công tích của Lãnh đạo các thời.  

Nếu từ năm 1911 đến 1941 là 30 năm “Tìm thấy con Đường Độc lập, 
Thống nhất” của Người sáng lập Chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì 
từ năm 1976 đến 2019 là 43 năm “Chưa thấy rõ con Đường phát triển” của 
Tổng Bí thư sáng lập Chính thể Cộng hòa XHCN Việt Nam và các vị kế tiếp, 
cho dù tất cả các vị đều nỗ lực theo hướng “Áp dụng sáng tạo” hay “Kiên 
định” cách Nghĩ, cách Làm của các nước “Tây” lớn, “Tây” nhỏ. 

Nguyên nhân “Chưa thấy rõ đường” là ở hai chữ “Thiếu Ta”, tức 
muốn đất nước phát triển, có ba lĩnh vực cần thúc đẩy là: 1) Người Việt Tự 
do, Sáng tạo; 2) Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ; 3) Tinh hoa các Quốc gia 
phát triển nhất; Thế nhưng Việt Nam bỏ qua hai lĩnh vực đầu, chỉ chú trọng 
đến phần nổi của lĩnh vực thứ ba là Chính trị; Kinh tế và Công nghệ.  

Từ đây, về Chính trị ta học mô hình XHCN mang tên hai ông Tây, ông 
ở Nga, ông ở Đức. Các ông ấy mất rồi, thì ta sang Trung Quốc học hàng nhái 
Tây là Mô hình XHCN kiểu Trung Quốc. Về Kinh tế và Công nghệ thì đa 
dạng, trẻ, già, lớn, bé, cứ nghe đâu có Tây giỏi, Tây hay thì đến học, to thì có 
Tây Hoa Kỳ, nhỏ thì đã có Tây Singapore, Tây Bắc Âu, Tây Hàn Quốc. Thế 
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Sức mạnh của Dân tộc Việt Nam trước hết đến từ sự 
Tự do, Sáng tạo và Đức tin sẵn có trong mỗi người Việt 

 Cuối tháng 9/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

họp Bộ Chính trị bàn về chiến lược giai đoạn 
1953-1954. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trình bày 
về ý đồ tướng Nava tập trung lực lượng cơ động 
lớn làm tiêu hao và diệt chủ lực của ta, tiến tới 
giành thắng lợi trong vòng 18 tháng. Bác Hồ nghe 
rồi nói: “Không sợ! Ta buộc chúng phân tán binh 
lực thì sức mạnh đó không còn”. Bác lấy tay chỉ 
về 5 hướng. Theo chỉ đạo ấy, các bộ phận chủ 
lực của ta tiến về 5 hướng chiến lược, hướng 
chính là Lai Châu, Tây Bắc. 

Sau này tổng kết Chiến dịch Điện Biên Phủ, tướng lĩnh và các nhà nghiên cứu hai 

bên đều thống nhất là một trong các nguyên nhân cơ bản làm Việt Nam chiến thắng 
là đã huy động được nguồn sức người, sức của rất lớn phục vụ chiến dịch, một 
việc mà Pháp bất ngờ vì cho rằng đó là “Không thể”.   

Về vấn đề này, Chỉ huy phó Tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ, Đại tá Pierre Langlais cũng 
viết trong hồi ký: "Ở Điện Biên Phủ, nếu người ta 
muốn nhìn thẳng vào sự thật, thì ắt phải thấy 
rằng viện trợ cho Việt Minh chỉ là một giọt 
nước đặt bên cạnh dòng thác vật tư của Mỹ 
đổ vào cho người Pháp chúng ta".  

 Nhà báo Pháp Giuyn Roa nói: “Không 

phải viện trợ Trung Quốc đánh bại tướng 
Nava, mà chính là những chiếc xe đạp thồ 200, 
300 kg hàng và đẩy bằng sức người, những con 
người ăn chưa đủ no và ngủ thì nằm ngay dưới 
đất trải tấm nilông. Cái đã đánh bại tướng 
Nava không phải là phương tiện, mà là Ý chí 
và sự Sáng tạo của đối phương". 

Ngày 22/9/2015, ở Tọa đàm “Thiên nhiên, 

Con người, một Thế giới”, Đức Pháp Vương 
Truyền thừa Gyalwang Drukpa nói: “Hòa bình là 
con người sống Thân thiện, Cởi mở, Đoàn kết trong tình Tương thân, Tương ái, Hiểu biết 
lẫn nhau và Thân thiện với Môi trường Thiên nhiên”; Theo đó, tiếng súng chiến tranh 
từ lâu đã tắt, song Việt Nam vẫn chưa có Hòa bình, vì người Việt vẫn kỳ thị nhau và ô 
nhiễm môi trường trầm trọng. Theo Pháp Vương đó là “bởi tâm ta ô nhiễm” do cố giữ 
“Ngã”, (tức “cái Tôi ích kỷ”) và “Chấp” (tức “Định kiến lỗi thời”). 

 
 

 

Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị tại Chiến khu Việt Bắc, năm 1953. 
Ảnh giữa: Đoàn xe đạp thồ lương thực cho bộ đội ta ở Điện Biên Phủ. 
Ảnh dưới: Dân công các dân tộc ở Tây Bắc phục vụ chiến dịch. 
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nhưng, do quên “Ta”  nên càng theo “Tây”, càng lệ thuộc, lạc hậu. 

Bệnh “Thiếu Ta” nặng đến mức định “Tích hợp” cả Lịch sử vào các 
môn học khác, điều mà đến kẻ xâm lược còn không dám mơ. Mắc bệnh 
“Thiếu Ta” cho nên không thấy “của báu đã sẵn trong nhà”, cũng như không 
thấy cứ “Trước học Ta, sau học Tây” thì đất nước chẳng mấy hùng 
cường, còn mình thì được “Đàng hoàng”, chẳng phải “Uốn éo” với ai.       

Nói tính Tự do, Sáng tạo của người Dân Việt Nam, có nhiều sách vở 
của các học giả trong và ngoài nước; Song khó mà không nhắc đến các kết 
quả nghiên cứu của ngài Paul Doumer (1857 - 1932). Ông từng là Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Pháp, rồi làm Toàn quyền Đông Dương 5 năm, sau đó làm 
Tổng thống Pháp. Ông làm Tổng thống Pháp có một năm vì bị một kẻ tị nạn 
chính trị cực đoan người Nga ám sát.   

Là nhà cải cách, ông chấn chỉnh quản lý, cho làm cầu Doumer - Long 
Biên, một kỳ quan Đông Dương thời ấy, cầu Thành Thái  - Tràng Tiền, cầu 
Bình Lợi - Sài Gòn. Ông cho xây dựng Đà Lạt và nhờ ông, Hà Nội là Thành 
phố châu Á đầu tiên có điện. Ông hậu thuẫn nhà bác học Yersin tìm thuốc 
cho người Việt và đưa cây cao su vào Việt Nam.  

Ngài Paul Doumer vừa là nhà bác học uyên thâm, vừa là nhà cải cách 
tài năng. Các kết quả nghiên cứu của ông vừa thể hiện cảm xúc tinh tế của 
một nhà văn, vừa thể hiện mô tả cụ thể của một nhà khoa học, mà đặc biệt 
vừa là những đánh giá sâu sắc của một nhà chính trị và nhà quản lý cao cấp. 
Dưới đây là trích đoạn ông viết về con người Việt Nam/An Nam:   

“Người An Nam chắc chắn là tộc người ưu trội so với các dân tộc 
xung quanh. Người Cao Miên, Ai Lao và Xiêm La đều không thể chống lại 
được họ. Không một dân tộc nào trong Đế quốc các xứ Ấn Độ có những 
phẩm chất như họ. Phải tới tận Nhật Bản mới có tộc người có phẩm chất 
của người An Nam và giống như người An Nam. 

“Những thợ đúc đồng, thợ kim hoàn, thợ khảm men huyền, thợ thêu, 
thợ điêu khắc, thợ khảm đã tạo được một tiếng tăm xứng đáng. Họ không 
phải là những người thợ bắt chước một nền nghệ thuật ngoại quốc. Dẫu 
vẻ bề ngoài của những sản vật lộ rõ mối quan hệ với những đồ vật Nhật Bản 
và Trung Hoa, thì chúng vẫn không phải được lấy cảm hứng từ đó; những 
người thợ đã tạo ra một nghệ thuật An Nam, với các hình mẫu và cách 
trang trí của chính họ. 
                                                                                                                        



 VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN = …                                                                                                       337      

 

       
Dù học “Ta” hay “Tây”, trước hết đều cần học cách 

tạo lập Triết lý. Sau đó học xây dựng Phương pháp. Có Triết lý, 
 có Phương pháp, có Quyết tâm dĩ nhiên có Thành quả   

 Ngài Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (1857 - 1932), 

cho là một trong các nguyên nhân cản trở Việt Nam tiến bộ là tầng 
lớp trung gian hủ bại. Ông viết:  “Các quan lại sống tại các dinh thự 
đẹp đẽ; Họ cai trị, hành pháp và thu thuế dưới danh nghĩa Triều đình 
An Nam. Quyền cai trị, hành pháp và thu thuế là những nguồn 
lợi trực tiếp của họ, đó là hối lộ biếu xén và mọi loại bổng lộc khác. 
Đương sự của các vụ kiện, những người nộp thuế và những kẻ nô 
dịch sẽ dâng lên tất cả những gì họ có; Những viên quan to hay 
nhỏ đều cố gắng bòn rút tối đa từ Dân, và phần được đóng vào 
quốc khố chỉ là phần còn lại mà bọn họ không thể ăn chặn được”. 

Ngài Paul Doumer chỉ rõ: Việc “Kiểm soát 

quyền lực” của Triều đình Nhà Nguyễn từ cấp cao 
nhằm ngăn chặn sự suy thoái này đã thất bại thảm 
hại. Ông nói, nguyên nhân là quá chú trọng kinh tế, 
mà không chú trọng Đổi mới Chính trị và Thể 
chế mà ông gọi là “Cai trị”.  

Ông viết: “Đó là do chế độ quân chủ quan 

liêu cũ trong đó các quan lại lạm dụng quyền hành 
trên mọi mặt, mà không trung thực tự tại như những 
quan lại xưa kia. Khiếm khuyết và tệ nạn trong hệ 
thống vẫn hoành hành. Sự kiểm soát từ cấp cao 
nhằm chặn tệ nạn này bùng phát bằng hình phạt 
nếu cần thiết, rốt cuộc đã bị vô hiệu hóa và tê 
liệt… Chúng ta chỉ giới hạn ở mức bảo hộ cơ bản 
và đã không quan tâm đến việc Cai trị cũng như 
tác động của nó lên phát triển kinh tế”. 

Ngài Toàn quyền viết:  “Nhưng dù gì đi nữa 

thì nhất định không thể để tình hình này kéo dài. 
Dù là vì lợi ích của nước Pháp hay của người dân 
An Nam, thì đều phải áp dụng các phương thức 
quản lý và chính sách kinh tế của nền văn minh 
châu Âu vào đất nước này. Nhiệm vụ này đặc biệt 
thú vị, tất cả cần phải được thực hiện từ đầu và 
chúng ta có thời gian, chúng ta có thể phát triển một 
kế hoạch toàn diện và tiến hành nhịp nhàng, có 
phương pháp, không hấp tấp, không phô trương”. 
  

Ảnh từ trên:  Ngài Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer và các cây cầu được 
xây thời Ngài Paul Doumer: 1) Cầu Long Biên, Hà Nội trước có tên là cầu Doumer;  
2) Cầu Tràng Tiền ở Huế; 3) Cầu Bình Lợi ở Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh).  
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Trong 80 năm thuộc địa, cùng với sự lãnh đạo của nhà cầm quyền 
Pháp, trong đó có ngài Paul Doumer, hơn hai mươi triệu dân Việt với đặc 
tính Tự do, Sáng tạo đã làm nên những “Điều không thể” trong phát 
triển. Các thành phố xây từ kênh rạch như Sài Gòn - Chợ Lớn, Biên Hòa, 
Mỹ Tho, từ các thành trì cũ  như Hà Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng. Hạ tầng 
hoàn chỉnh, từ đường thủy, bộ, đường sắt xuyên Việt đến cầu cảng, hầm mỏ, 
sân bay, từ đô thị đến các vùng xa xôi, Tây Nguyên, Đà Lạt, vùng rừng núi 
phía Bắc. Đáng suy ngẫm là các việc này được thực hiện thành công và tiền 
vay ngân hàng được trả hết. Nhà nước không có mắc nợ công. 

 Những ý kiến của Ngài Toàn quyền cần được suy ngẫm, bởi ông có 
kiến thức uyên thâm và thực tiễn ở nhiều lĩnh vực, nhất là Chính trị và cầm 
quyền, song quan trọng hơn cả là dưới thời ngài Toàn quyền, Kinh tế và 
Văn hóa đều phát triển rực rỡ. Chữ quốc ngữ thay chữ Hán - Nôm. Từ ăn, 
ở, mặc đến báo chí; từ điêu khắc đình làng đến tượng đài ngoài trời; từ thơ 
Đường đến thơ mới; từ văn vần ra văn xuôi; Xuất hiện các nhà Kinh doanh, 
nhà Kỹ nghệ lớn như Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi,... Một nhà nghiên 
cứu Việt Nam thời đó đã viết “Tất cả đang hòa nhập Thế giới hiện đại”.  

Chưa kể, với tư cách một nhà lãnh đạo và cầm quyền, ngài Paul 
Doumer đã tìm mọi cách hỗ trợ và hướng năng lực sáng tạo của những người 
Việt Nam vào các công việc tốt đẹp và thiết thực, mang lại quyền lợi cho cả 
hai dân tộc Pháp và Việt Nam.    

Những gì mà ngài Paul Doumer mô tả Việt Nam/An Nam thời ông làm 
Toàn quyền Đông Dương có nhiều nét tương đồng với hiện tình Việt Nam 
ngày nay, chỉ có điều bức tranh ngài Toàn quyền chưa rõ nét bằng thực tế 
Việt Nam bây giờ. Ví như, các quan lại thời ông Paul Doumer mới biết “Bòn 
rút từ Dân”, còn các quan chức bây giờ vừa “Bòn rút từ Dân” vừa “Bòn 
rút từ Nhà nước”, vừa tự cho mình quyền cát cứ, và trong không ít trường 
hợp, lấn át cả quyền của Trung ương.    

Còn một điều nữa, đó là ngài Paul Doumer muốn thay đổi Việt 
Nam/An Nam vào lúc đất nước khởi sắc, còn bây giờ Việt Nam đang đứng 
trước muôn vàn thách thức, và các thách thức đang lớn lên nhanh chóng. 
Song điều này cũng có nghĩa Việt Nam đang tiến tới quá trình Đổi mới rất 
nhanh, cũng như không có thế lực nào ngăn cản được, cho dù trước mắt 
vẫn muôn vàn cản trở, nhất là với tư tưởng bảo thủ của chính mình.  
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“Diện mạo đất nước sau 35 năm Đổi mới” là Xã hội đã thay đổi  
Nhận thức và hình thành một Hệ thống Triết lý mới, tiền đề cho Việt Nam 

trở thành một Vùng đất lành của Gia đình, Dân tộc và Thế giới 

Ngày 7/10/2019, khai mạc Hội nghị Trung ương 11, 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội nghị: “Đánh giá 
kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 
Diện mạo đất nước sau 35 năm Đổi mới”.   

“Diện mạo đất nước sau 35 năm Đổi mới” được thể 

hiện với ba đặc trưng chính: 

 Thứ nhất, hầu như các 

chỉ tiêu cốt lõi đề ra đến 
năm 2020 đều không đạt; 
Môi trường ô nhiễm; Tài 
nguyên cạn kiệt; Văn hóa, 
đạo đức xuống cấp; Chưa 
thu hút và trọng dụng 5 Giới 
tinh hoa trong và ngoài nước 
cũng như chưa thực sự Hội 
nhập Quốc tế; Chưa có đồng 
minh Chiến lược thực sự. 

Thứ hai, nhu cầu xã hội đòi hỏi phải từ bỏ Triết lý và 

Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho, để trở về với Văn hóa và 
Học thuyết Hồ Chí Minh đang ngày càng trở nên mạnh 
mẽ, trước hết thể hiện ở việc yêu cầu trở lại tên nước, tên 
Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Thứ ba, đang có “Khoảng trống Triết lý và Niềm 

tin”. Song, đáng mừng là xã hội đã hình thành nhiều quan 
điểm và Triết lý mới, trong đó có một Hệ thống Triết lý 
mới, xuất phát từ Triết lý cơ bản - Niềm tin cốt lõi, đó là:  

Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, 
Sáng tạo + Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ + Tinh hoa 
các Quốc gia phát triển nhất.        

Ảnh trái: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc 
lập ngày 2/9/1945. Cùng với Người là Quốc kỳ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa với ngôi sao vàng Việt Nam 
(Khác với sao trên cờ các nước khác, như Trung Quốc)   

Ảnh trái, từ trên: 1) Hoa và thông ở Đà Lạt - như cuộc 
sống có từ các yếu tố đối lập; 2) Đất lành ở Ba Đình, Hà 
Nội - như khát vọng của mỗi người Việt: Mục tiêu phấn 
đấu không thể chỉ vì “Vật chất” hay “Tư tưởng”; Mục 
tiêu phấn đấu là phải làm cho Việt Nam trở thành một 
“Vùng Đất lành” của Dân tộc và Thế giới.       
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Nhắc đến tính Tự do, Sáng tạo của người Việt, không thể không nhắc 
đến vị Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh, mà ở Người, Tự do và Sáng tạo 
đã kết tinh đến tầm Minh triết. Năm 1919, Arnoux, người sau này là Tổng 
mật thám Pháp ở Đông Dương đã viết lên cảm nhận mang tính tiên tri của 
mình: “Người thanh niên mảnh khảnh và đầy sức sống này có thể là người sẽ 
đặt cây chữ thập cáo chung lên nền thống trị của chúng ta ở Đông Dương” và 
năm 1923, khi gặp Nguyễn Ái Quốc, nhà báo trẻ Mandextam đã có thụ cảm 
tâm linh kỳ lạ khi thấy Hồ Chí Minh là hiện thân cho một “Văn hóa tương 
lai” với đặc trưng không phải “Đấu tranh giai cấp” hay “Chuyên chính vô sản” mà 
là một “Tình hữu ái toàn thế giới bao la như đại dương”.  

Sự minh triết này giúp Người xây dựng cho Việt Nam và Nhân loại 
một Hệ thống Triết lý – Lý luận về Đoàn kết/Hội nhập. Hệ thống Triết lý này 
hoàn toàn khác biệt, và vượt xa các Tư tưởng, Học thuyết cùng thời vốn phụ 
thuộc vào Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Thực chứng trong khoa học.  

Thấy rõ hơn điểm xuất phát kiến tạo Hệ thống Triết lý này mỗi khi nhắc lại 
lời của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: “Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm 
là sự tu dưỡng cá nhân. Tôn giáo của chúa Giêsu có ưu điểm là lòng nhân 
ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. 
Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó phù hợp với điều 
kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Các Mác, Tôn Dật Tiên, các vị chẳng giống 
nhau đó sao? ... Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một 
chỗ tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những 
người bạn thân thiết. Tôi cố gắng làm học trò nhỏ của các vị ấy”. 

Sự minh triết của Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh thể hiện ngay ở câu 
nói này, bởi vì ngay khi còn là một người trẻ tuổi, Ngài đã hiểu các vị Thầy vĩ 
đại này, đã nhìn rõ điểm sở trường của từng người để từ đó đúc rút tinh hoa 
nhằm xây dựng một nền tảng Nhận thức mới, Triết lý mới phù hợp cho cả 
thế kỷ 20, thế kỷ 21 để phục vụ đất nước và dân tộc.  

Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein và Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí 
Minh độc lập trong việc xác định tình yêu thương là sức mạnh. Các triết lý 
này được Thánh Hồ Chí Minh thể hiện theo phong cách nhân văn và minh 
triết phương Đông rằng, tình thương “Lá lành đùm lá rách”, không phải thứ 
hư vô mà là một sức mạnh hiện hữu, nó chiến thắng sức mạnh của vật chất, 
như “Hôm nay châu chấu đấu voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”.  
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 Nếu có Môi trường Xã hội tạo điều kiện sáng tạo, thì 
 người Việt Nam đủ khả năng lập nên thành tựu, bởi “Tuy mạnh 

 yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có” 

 Ngày 16/11/2016, Thomson Reuters, tổ chức toàn cầu về thông tin tri thức, 

công bố 3.000 nhà khoa học tiêu biểu thế giới năm 2016. Mỹ nhất thế giới với 1.500 
người (chiếm 50%), Anh 360 người (chiếm 12%), Trung Quốc 200 (chiếm 6%). Đông 
Nam Á, Singapore nhất với 27 người, Malaysia 6, Việt Nam 5; Thái Lan 3. 

 

Năm nhà khoa học Việt Nam gồm: PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, người duy 

nhất làm việc ở Việt Nam (Đại học Công nghệ TP HCM), GS.TS Nguyễn Sơn Bình (Đại 
học Northwestern, Mỹ), GS.TS Nguyễn Thục Quyên (Đại học Univ Calif Santa Barbara, 
Mỹ), GS.TS Võ Văn Ánh (Đại học Công nghệ Queensland, Úc) TS Trần Phan Lam Sơn 
(Viện Riken, Nhật Bản). Ngày 4/8/2006, Nhà bác học James Cronin, giải Nobel Vật lý 
đến thăm Việt Nam và đã ngạc nhiên: “Có trên 85 triệu người (giờ đây là gần 100 triệu 
người), rộng như Anh, Pháp, Đức. Sao Việt Nam không là một nước hùng mạnh? Ví 
như về khoa học?” Đáp: Do chưa có Niềm tin mới, Chính thể mới, Con người mới. 

 
 Ảnh trên, từ trái: 1) Cậu bé gốc Việt Nguyễn Tường Khang, 12 tuổi  năm 2011 đã 

được trường đại học ở bang Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng; 2): Bà Giao Phan, 
Tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ;  3) Ông Lương 
Xuân Việt, Tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân lực Hoa Kỳ 

 Ảnh dưới, từ trái: 1) Ngày 10/10/2019, Phó Đô đốc Thomas Moore, Tư lệnh Bộ Tư 
lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ trao quyết định Chuẩn Đô đốc cho ông Nguyễn Từ 
Huấn, người Việt đầu tiên nhận chức vụ này. Ông Huấn được Tổng thống Mỹ Donald 
Trump đề nghị thăng cấp ngày 5/6/2019 Quốc hội Mỹ chuẩn y ngày 27/6/2019. 2: TS. Võ 
Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Fitzpatrick của Đại học  Duke (Bắc Carolina, Mỹ), người 
được bình chọn là một trong “100 thiên tài đương thời” năm 2012; 3) Bùi Tiến Dũng, Phó 
chủ tịch phụ trách nhóm điều hành kinh doanh toàn cầu tại Tập đoàn máy tính IBM.  
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Nhà bác học vĩ đại Einstein thể hiện rõ phong cách nhân văn và minh 
triết Phương Tây khi ông viết: “Đây là một trong những năng lượng mạnh 
mẽ nhất trên thế giới, mạnh tới nỗi mà khoa học chẳng thể chứng minh nổi. 
Năng lượng này xuất hiện ở khắp mọi nơi, ảnh hưởng tới tất cả mọi người và 
thậm chí xuất hiện đằng sau những hiện tượng không thể lý giải nổi. Đó 
chính là tình yêu thương”.  

 Hồ Chí Minh và Einstein không theo Đạo Phật, song cả hai vị đều trân 
trọng và hiểu sâu sắc Đạo Phật, và đều trình bày Đạo Phật theo cách của 
mình, như Einstein nói: “Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua 
khoa học”. Còn Hồ Chí Minh thì trong giờ phút đất nước lâm nguy đã đến 
chùa Trầm, một nơi linh thiêng của đất Phật để từ đó Kết nối Tinh thần và 
Vật chất của Dân tộc và làm nên sức mạnh diệu kỳ. Cả hai bậc Tinh hoa 
kiệt xuất của nhân loại đều rõ “Tình yêu thương” khi đạt đến một độ đủ lớn 
sẽ tạo thành một sức mạnh vật chất khổng lồ.  

 Albert Einstein và Hồ Chí Minh đều hiểu sâu sắc rằng, mỗi người trên 
trái đất đều có sẵn một năng lượng, một sức mạnh của tình yêu thương trong 
con người của mình. Vấn đề là phải biết cách cho đi, rồi để nhận lại sức 
mạnh diệu kì này. Cả cuộc đời hai vị đều dành để giúp mỗi người của Quốc 
gia và Nhân loại hiểu và nắm bắt sức mạnh mình có để trở nên hạnh phúc; 
Vì thế mà hai vị mãi mãi là những nhân vật vĩ đại. 

Ai cũng từng là học trò, và rồi ai cũng có trách nhiệm với cuộc sống. 
Vì thế, về mỗi người, không thể chỉ nói xưa học ai, học giỏi không, mà quan 
trọng là đã làm gì cho xã hội, Quốc gia và Nhân loại. Với Thánh Tổ Trung 
Hưng Hồ Chí Minh cũng vậy, cần bỏ lối tuyên truyền chủ quan và khiên 
cưỡng rằng Ngài là “Học trò xuất sắc” đã “Áp dụng sáng tạo” tư tưởng của 
cá nhân nào đó, để nhận thức rõ Công đức của Người. 

Cần nhận thức, những gì Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh có được 
là nhờ Ngài là đã cảm thụ từ Con người, Thiên nhiên và Vũ trụ. Ngài là một 
trong các vị Thánh đã và đang dẫn dắt Dân tộc cũng như Nhân loại đến 
Hạnh phúc bằng sự Kết nối Tình yêu thương ở mỗi con Người. 

Điều này càng hết sức quan trọng, bởi vì giờ đây Nhân loại đã bước 
vào Cách mạng Xã hội 4.0 hay Thời kỳ Phục Hưng mới với một nền Văn 
hóa của tương lai như Anhxtanh vĩ đại và Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tiên đoán, 
mà những đặc trưng của nền văn hóa mới này đang dần hé lộ, để cảm nhận  
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“Khuyên ai nên nhớ chữ Đồng - Đồng tình, Đồng sức, Đồng lòng,  
Đồng minh”, là Triết lý cốt lõi tạo lập chiến lược, sách lược vừa bảo vệ, 

vừa phát triển đất nước trước các Thế lực hắc ám và bành trướng  

Hồ Chủ tịch coi trọng Đoàn kết Dân 

tộc, Đoàn kết Quốc tế, trong đó đặc biệt là 
tạo lập quan hệ Chiến lược toàn diện Việt - 
Mỹ. Ngày 01/11/1945, 2 tháng sau ngày Độc 
lập 2/9/1945, Người gửi thư cho Tổng thống 
Mỹ Truman qua Ngoại trưởng Mỹ Byrnes:  

 “Thưa Ngài!  

 … Nguyện vọng mà tôi đang chuyển 
tới Ngài là nguyện vọng của tất cả các kỹ sư, 
luật sư, giáo sư Việt Nam, cũng như các đại 
biểu trí thức khác mà tôi đã gặp. Trong nhiều 
năm nay họ quan tâm sâu sắc đến nước Mỹ 
và tha thiết mong muốn tạo được mối 
quan hệ với nhân dân Mỹ là những người 
mà lập trường cao quý với những ý tưởng cao 
thượng về công lý và nhân bản quốc tế,… đã 
hấp dẫn mạnh mẽ với giới trí thức Việt Nam”. 

Trung Quốc càng gây hấn ở Biển Đông, càng thấy rõ Tầm nhìn Hồ Chí Minh, khi 

Mỹ là nước duy nhất đủ tiềm lực kinh tế, quân sự, có thể cùng Việt Nam xử lý kết quả việc 
gây hấn theo luật pháp quốc tế. Để cơ hội lớn thành hiện thực lớn, Việt Nam cần hun 
đúc Chí khí mới. Vì như người Mỹ nói, ở đâu có Chí khí, ở đó có Con đường.  

 

 

Ảnh trên: Ngày 23/10/2019, trước khi đến Quốc hội, Đoàn Đại biểu Bang Oregon, 
Hoa Kỳ đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA tại 35 Điện Biên 
Phủ, Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Việt Nam và Bang Oregon, Hoa Kỳ nhằm 
thúc đẩy việc hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các bang của Hoa Kỳ. 

Ảnh dưới từ phải: 1) Tàu ngầm của Việt Nam, một trong các tàu ngầm tốt nhất thế 
giới hiện nay; 2) Tên lửa bờ Bastion-P của Việt Nam, có thể hạ tàu sân bay ở cự ly 600 
km;  3) Chiến sĩ ở Công ty Quân đội Viettel. Hiện Viettel không dùng thiết bị của Cty Trung 
Quốc Huawei. Dù Lãnh đạo Viettel khẳng định việc này chỉ là “Kỹ thuật”, không liên quan 
tới Thương chiến Mỹ - Trung; Song với nhiều người Việt Nam thì bằng việc làm này, 
hình ảnh Chính thể và Quân đội Việt Nam đã được cải thiện không nhỏ. 
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và thay đổi kịp thời theo Xu thế Phát triển tất yếu.  

Triết lý “Việt Nam nhất định phát triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo 
+ Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất” 
không những chỉ ra con đường chính để Việt Nam trở thành một Quốc gia 
phát triển vào năm 2045, mà còn giúp có được Nhận thức sáng rõ về nguyên 
nhân dẫn đến những thành công vĩ đại mang tầm Thế giới trong Thời đại 
Hồ Chí Minh (1941/1945 - 1975).     

Công thức “Việt Nam nhất định phát triển” cũng là cơ sở để chọn lựa 
những người Lãnh đạo xứng đáng cho đất nước. Đó phải là những con 
người có Chí khí, có Tri thức, có tình yêu thương Con người và đủ năng lực 
để thúc đẩy mạnh mẽ hai thành tố Nội sinh là “Người Việt Tự do, Sáng tạo” 
và “Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ”, cũng như tăng tốc một thành tố Ngoại 
nhập là “Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất”.     
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              II) THẦN ĐẠO VIỆT NAM VỐN MẠNH MẼ 
 

Người Việt Nam kính yêu Trời, Đất và tin là mọi việc đều do cha Trời, 
mẹ Đất sinh ra. Cha ở xa, lo giữ Luật Trời, nên khó lắm mới kêu “Trời ơi”,  
Mẹ  ở gần và nuôi dưỡng, vì tôn kính Mẹ nên gọi là Mẹ là Mẫu. Người Việt 
tin là Mẫu có ba ngôi, trên trời có Mẫu Thượng thiên, trong núi có Mẫu 
Thượng ngàn, còn dưới nước có Mẫu Thoải (Thủy, tức là nước). Năm 2016, 
tổ chức UNESCO tôn vinh “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” 
và ghi danh vào Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện cho Nhân loại.  

Người Việt yêu quý Con người và Thiên nhiên; Họ khái quát và tái 
hiện Con người và Thiên nhiên thành các Thánh như Tứ bất tử tức Sơn 
tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh, và các vị thần như Tứ 
Pháp: Thần Sấm - Pháp Lôi, Thần Chớp - Pháp Điện, Thần Mưa - Pháp Vũ, 
Thần Mây Gió - Pháp Vân,… Họ tin rằng các thần linh có trong tự nhiên sẽ 
cầu phúc cho con cái và mùa màng của họ, vì thế, người Việt luôn tỏ ra tôn 
kính đối với các vị Thần. Người Việt cũng tin rằng cây cối, chim muông,… 
đều có sinh linh và đến một mức độ “linh” nào đó sẽ trở thành Thần.  

Thần đạo từ đó mà sinh ra, và được truyền qua các thế hệ trong gia 
đình, cũng như qua những người được cộng đồng chọn đi cầu cho thần linh 
ban phúc. Ở miền núi Việt Nam, những người đó là các thầy mo, thầy cúng. 
Ở miền xuôi, đó có thể là các thầy bói, đôi khi là cả các nhà sư. Những lễ hội 
Thần đạo đều dựa theo lịch nông vụ, đặc biệt là mùa xuân, mùa gieo hạt và 
mùa thu, mùa thu hoạch. 

Ở Việt Nam, mỗi làng, mỗi gia tộc có các vị thần riêng, các vị thần này 
thường gắn với đặc trưng tự nhiên từng vùng. Tận trong sâu thẳm, người 
Việt trân trọng sự Hội nhập – Hội nhập với Con người, Thiên nhiên và Vũ 
trụ. Sống với thiên nhiên, họ coi rằng Thần linh luôn tồn tại, khi ấy chẳng có 
gì tách biệt giữa Thần đạo với Văn hóa Hội nhập. Người Việt công nhận sự 
tồn tại thần linh của những sự Khác biệt, khi chứng kiến các cây cổ thụ, 
những khu rừng rậm rạp, những ngọn núi, thác nước hùng vĩ,…  

Người Việt luôn tôn kính và tỏ ra sùng bái những sự vật, hiện tượng 
mà họ thấy bất thường hoặc kì vĩ… và họ tin rằng có thần linh trong những 
sự vật hiện tượng đó như thần lửa, thần gió, thần mưa, thần sấm, thần suối, 
thần sông, thần núi, thần gạo, rồi thì thần đá, thần đường, thần biển, thần 
nhà, thần bếp,… Họ tin rằng thần linh có mặt ở khắp mọi nơi. 
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Tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng sâu sắc đến người Việt Nam vì có 
nhiều tương đồng với Thần đạo Việt Nam, như: Trung thực, công bằng, hòa 
ái và kính trọng tổ tiên đều là lý tưởng của Thần đạo, nay được củng cố  bởi 
các triết lý Nho giáo nhấn mạnh tới quan hệ trong gia đình và giúp củng cố 
địa vị của những người có quyền như Cha Mẹ và Vua; cũng như cách ứng xử 
giữa con người với nhau, kính trọng tổ tiên, tuân theo phép tắc địa vị. 

Nho giáo đã khiến xã hội, triều đình và cả Thần đạo Việt Nam quan 
tâm và thống nhất với triết lý cho rằng bất kể thứ gì trong tự nhiên đều có vị 
trí của nó. Mỗi người đều có vị trí riêng trong các mỗi quan hệ, như trong gia 
đình là bố mẹ, con cái, vợ chồng, anh em và ngoài gia đình bạn bè, người ra 
lệnh và tuân lệnh, tất cả phải sống sao cho phù hợp với vị trí đó.  

Người Việt thông minh, hiếu học, song mới chú trọng đến “Hình nhi 
hạ” của Nho giáo, tức các quy tắc bên ngoài, mà ít chú ý đến “Hình nhi 
thượng” là phần triết lý của Nho giáo. Đây là điểm khác biệt của người 
Việt so với người Đức, người Nhật và các dân tộc ở các quốc gia phát triển.  

Song người Việt không chấp nhận việc lệ thuộc hoàn toàn vào Nho 
giáo do ngoại bang áp đặt, cho nên đã quyết tâm làm bằng mọi cách để có 
chữ viết riêng, chữ Nôm ra đời từ đây, và khi chữ quốc ngữ ra đời thì nhanh 
chóng được phổ biến rộng rãi.  

Phật giáo đến Việt Nam từ rất lâu. Từ xưa đến nay, Phật giáo vẫn có 
ảnh hưởng to lớn không chỉ với người dân bình thường, mà cả với những 
người có quyền lực trong xã hội Việt Nam. Có điều này vì hai lý do:  

Thứ nhất là nhiều quan điểm của Phật giáo tương đồng với Thần đạo 
Việt Nam. Phật giáo cũng có nhiều thần linh và hệ tư tưởng khoan dung, 
hướng thiện, nhất là Luật Nhân quả với quan niệm làm điều ác, trời đất sẽ 
có hình phạt nặng, làm điều thiện sẽ được hưởng phúc lâu dài. Cũng như 
việc công nhận có “sự sống” trước khi sinh ra và sau khi đã chết, những điều 
này rất tương đồng và phù hợp với văn hóa của Thần đạo Việt Nam.   

Điều này đến với người Việt một cách tự nhiên, vì mỗi ngôi nhà Việt 
Nam là một điện thờ,  trước hết là thờ các tiền nhân trong dòng họ, các thần 
linh, mà người Việt tin rằng họ vẫn hiện hữu, cho nên khi có của ngon vật lạ 
thì người Việt dâng cho họ trước. Không những chỉ phù hợp về quan điểm, 
Phật giáo còn mang đến các nghi thức tang lễ an ủi người sống, người chết. 
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Thần đạo Việt Nam thờ Trời Đất; Thờ Cha Mẹ; 
Thờ các vị Vua sáng, các bậc Danh nhân, các Anh hùng, Liệt sĩ; 

Đây là cội nguồn của sức mạnh Dân tộc Việt Nam 

Nhiều người vẫn nhớ lại thuở học sinh khi đọc bài “Tre Việt Nam” của Thép Mới: 

“Dưới bóng tre xanh, Việt Nam gìn giữ một nền văn hóa lâu đời... Rặng tre xanh ôm 
vào lòng mình tình thân thương của bà con chòm xóm từ đời này qua đời khác, che 
mưa che bão cho con người. Tre lại cùng ta đánh giặc gìn giữ Độc lập, Chủ quyền, làm 
rạng danh cho non sông, đất nước”. 

 

Không chỉ tre mà còn bao điều khác cũng mang đậm nét tâm hồn Việt, vì thế đã 

có chủ trương tốt đẹp tu sửa đền chùa, khôi phục lễ hội. Song, do bị ảnh hưởng Chủ 
nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa Thực chứng, nên khi tiến hành các công việc này bị lệ 
thuộc kinh nghiệm, sao chép tôn giáo ngoại nhập, lãng phí tài nguyên và cảnh quan đất 
nước, thiếu bản sắc dân tộc. Thế cho nên, tuy đặc trưng nổi bật của Thần đạo Việt 
Nam là “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo”, song lại chưa được để ý đúng mức.  

Từ đây thấy, cùng với sự xuất hiện của Cách mạng Xã hội 4.0, càng đòi hỏi phải 

có sự kết nối giữa Văn hóa truyền thống; Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước; 
Lòng tự hào dân tộc;… Điều này có nghĩa là, muốn thực sự Hội nhập Cách mạng Xã 
hội 4.0 càng cần phải trân trọng Thần đạo Việt Nam hơn nữa.      

 

 
Ảnh trên, từ trái: 1) Chính điện Đền Đô ở Bắc Ninh, nơi thờ Lý Thái Tổ và 8 vị vua 

Triều Lý; 2) Cây tre Việt Nam;  3) Đền thờ Vua Lê Đại Hành ở Ninh Bình. 
Ảnh dưới, từ trái: 1) Đền thờ ông Hoàng Mười ở Nghệ An; 2) Lễ hội ở Phủ Dầy, 

Nam Định nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh; 3) Đền thờ Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang. Nhìn 
chung, các đền, miếu của Thần Đạo của Việt Nam chủ yếu do người dân xây dựng 
và tu sửa, các sinh hoạt văn hóa ở đây ít nhiều vẫn bị xem là mê tín, dị đoan.    
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Thứ hai là Phật giáo đến Việt Nam cùng với Triết lý sâu sắc, các Nghi 
lễ gần như hoàn thiện, gắn với lan truyền các văn hóa và kỹ thuật tiên 
tiến. Vì thế, các tư tưởng, đạo đức tiến bộ của Phật giáo thu hút từ người dân 
đến tầng lớp tinh hoa. Triết lý được Đạo Phật truyền bá qua nhiều cách, như 
qua các công án, tức đặt vấn đề, ví dụ hỏi “Vì sao cờ lại bay?”, lời đáp “Vì 
tâm ta lay động” hay “Một tay có vỗ được không?” 

Triết lý của Phật giáo dạy cách biết sống vì người khác, biết cách rũ 
bỏ khổ đau để thấy hạnh phúc trong tâm hồn mình, đã kết hợp với Thần đạo 
Việt Nam để có những triết lý tốt đẹp như “Phật tại Tâm”, “Mẫu tại Gia”.  
Trên thế giới nhiều Quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ đều có Thần đạo, song 
điều đặc biệt là Thần đạo Việt Nam ngay từ đầu đã có các yếu tố tốt đẹp 
của Thế kỷ 21 như tinh thần Hội nhập; Tình Yêu thương; sự Trân trọng thiên 
nhiên; Tinh thần Tự do, …  

Chính vì thế mà Nho giáo, Phật giáo và cả Văn hóa Tây phương không 
những không lấn át được, mà còn làm Thần đạo Việt Nam thêm mạnh mẽ. 
Các tôn giáo như Cao đài, Hòa hảo minh chứng nhận định này. Thần đạo 
Việt Nam không những kết nối Con người với Con người, Con người với 
Thiên nhiên, mà còn Hội nhập và Kết nối Tôn giáo với Tôn giáo.   

Người Việt Nam chân thành, cởi mở, song cũng hy sinh vì nghĩa. 
Những tấm gương về điều này có từ ngàn đời và được phản ánh trong 
Thần đạo Việt Nam. Ở mỗi làng Việt Nam đều thờ một vị Thần gọi là 
Thành hoàng làng. Đây có thể là một tổ nghề, một vị anh hùng, liệt sĩ có 
công với làng, nước. Những vị Thần có công đức như ông Hoàng Mười, Bà 
Chúa kho,… được dân địa phương và cả vùng rộng lớn tôn vinh. 

Không phải tự nhiên mà hầu khắp mọi miền của Tổ quốc, trong các 
đền chùa đều có ban thờ Đức Thánh Trần và Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí 
Minh. Người dân bằng cảm thụ tâm linh, không bằng cách của khoa học, kể 
cả Lý luận, đã xây dựng ba tiêu chí để chọn các vị Thánh cho mình. 

Tiêu chí thứ nhất là phải có công lớn với đất nước trong việc giữ gìn 
độc lập, chủ quyền cho dân tộc, hay thúc đẩy đất nước hưng thịnh. Chiến 
công của Hai Bà Trưng đánh tan quân Đông Hán; Lý Thường Kiệt đánh 
quân nhà Tống ở Ung Châu, Lê Lợi đánh tan quân Minh xâm lược Lê Thánh 
Tông làm cho nước Đại Việt hùng cường; hay Vua Quang Trung đại phá 20 
vạn quân Thanh,… đều là những ví dụ cho việc đáp ứng tiêu chí này. 
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Việc cấp bách là hình thành “Vùng đất lành” để gìn giữ, thu hút 
Lực lượng trong sáng - Con người Tốt đẹp; Nếu không thế tất nảy sinh ngay 

“Vùng đất dữ” với Thế lực hắc ám - Con người Xấu xa và rồi sẽ mất tất cả 

Ngày 16/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Bảo Đại, vị vua đã nói câu bất hủ: 

“Thà làm Dân một nước Tự do, còn hơn làm Vua một nước Nô lệ”, đi nước ngoài để 
vận động công nhận Việt Nam độc lập. Tiễn Cố vấn Vĩnh Thụy, Bác dặn: “Chớ quên Ngài 
là đại diện nước Việt Nam và lịch sử 
Việt Nam”. Tháng 8/1947, về việc Bảo 
Đại không về nước, Bác Hồ nói: 
Chúng tôi xa mặt chứ không cách 
lòng. Chính phủ và nhân dân Việt 
Nam hoàn toàn tin tưởng Cố vấn Vĩnh 
Thụy”. Niềm tin này làm Bảo Đại luôn 
công khai tình cảm tốt đẹp về Bác Hồ 
và kháng chiến sâu lắng trong ông.  

 

Ngày 31/10/2015, tại Hoa Kỳ đã diễn ra Lễ trao giải Hòa bình thế giới cho Thiền 

Sư Thích Nhất Hạnh, người góp phần tích cực Hội nhập Đức tin. Tại buổi lễ, Đức 
Giám mục Martin Amos nhấn mạnh, Thiền sư đã giúp cho hàng triệu người mọi màu 
da, mọi tôn giáo chuyển hóa nội tâm và chế tác bình an cho cuộc sống, để tìm thấy 
Hòa bình cho chính mình. Ông nói, điều đó có ý nghĩa lớn, vì Hòa bình cho mỗi Quốc gia 
và Nhân loại sẽ đến từ Hoà bình của mỗi Cá nhân.  

Trong mỗi đền, chùa Việt Nam, bên phải có tượng vị Hộ pháp hiền, dân gọi  là ông 

Thiện, bên trái có tượng vị Hộ pháp dữ, dân gọi là ông Ác. Hai ông Thiện và Ác đều giúp 
người ta Thức tỉnh. Trong mỗi người, mỗi vùng đất luôn tồn tại điều Tốt và điều Xấu. Nếu 
không nỗ lực cho điều Tốt đẹp thì dĩ nhiên điều Xấu xa xuất hiện ngay. Điều đó có nghĩa: 
Mỗi người, mỗi vùng đất phải luôn nỗ lực để không ngừng làm điều Tốt đẹp.  

 

   
Ảnh trên: Chính phủ năm 1946 với đa số là Tinh hoa toàn Dân tộc. Giữa: Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Cố vấn Bảo Đại. Từ trái: Các ông Trương Đình Tri; Đặng Thai Mai; 
Chu Bá Phượng; Nguyễn Tường Tam; Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Từ phải: Các ông Bồ 
Xuân Luật, Trần Đăng Khoa, Vũ Đình Hòe, Phan Anh; Lê Văn Hiến.   

Ảnh dưới, từ trên: 1) Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm 
ở chùa Sóc Sơn, năm 2007; 2) Tượng Mục sư Luther King và Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
tại Mỹ. Năm 1967, Mục sư Luther King đề cử Ngài giải Nobel Hòa bình và nói: “Tôi chưa 
biết người nào xứng đáng với giải Nobel Hòa bình hơn vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam 
này”; 3)  Hình tượng ông Thiện (trái) và ông Ác (phải) trong đền, chùa Việt Nam. 
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Tiêu chí thứ hai là phải đủ phẩm cách, đạo đức, biết gác bỏ việc riêng, 
một lòng phụng sự Tổ quốc, Dân tộc. Không thiếu ví dụ trong lịch sử Việt 
Nam về phẩm cách đạo đức của các bậc vua sáng, tôi hiền đạt tiêu chí này. 
Trần Hưng Đạo là một ví dụ tiêu biểu khi ông bỏ thù nhà, kể cả lời dặn của 
cha để xây dựng khối đoàn kết trong tầng lớp lãnh đạo trước họa xâm.  

  Tiêu chí thứ ba là công tích phải bao trùm thiên hạ, tức phải vượt 
khỏi Việt Nam, để đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp tiến bộ nhân loại. 
Công tích Đức Thánh Trần, vị Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo nhà Trần 
ba lần đánh bại quân Nguyên Mông, cản vó ngựa của đoàn quân đang dã tâm 
chinh phục toàn thế giới, cũng như công tích của Đức Thánh Tổ Trung Hưng 
Hồ Chí Minh khi Việt Nam mở ra Phong trào Giải phóng dân tộc trên Thế 
giới, và là ngọn cờ đầu phong trào này. Đây cũng là giải thích vì sao dân tộc 
Việt có cảm thụ tâm linh khi chọn hai vị Thánh cho mình.  

Tổng thống Nga Putin trang trọng gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
“Thánh nhân”. Tạp chí Times của Mỹ, một tạp chí danh tiếng trên thế giới 
từ hàng trăm năm nay, đã năm lần đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên trang 
bìa, một vinh dự mà hiếm vĩ nhân nào trên thế giới có được, cũng trân trọng 
gọi Người là “Vị Thánh râu dài” của Dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử  
Việt Nam nghìn năm trở lại, có ba Tổ Trung Hưng, tức là những người đã 
giành Độc lập, Thống nhất cho đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 
ba vị này và chỉ Người được Dân tôn thờ là Thánh Tổ Trung Hưng. 

Ngày 23/10/2019, trước khi đến Quốc hội Việt Nam, Đoàn 12 người, 
Đại diện Bang Oregon, Hoa Kỳ đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên 
cứu – Think Tank SENA. Tại cuộc họp, TS. Minh Đường đã phát biểu về 
yếu tố Văn hóa Việt gắn với Thần đạo Việt Nam, cũng như về sự tương hợp 
Văn hóa giữa hai Quốc gia, nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ 
thúc đẩy Quan hệ chiến lược toàn diện Việt - Mỹ, toàn văn như sau:   

 “Kính thưa các vị Khách quý đến từ Bang Oregon, Hoa Kỳ! 

Xin chào và gửi Quý vị lời chúc tốt lành nhất. Thật vui khi được gặp 
Quý vị bên một không gian văn hóa ấm cúng, trang trọng của Thủ đô và đất 
nước Việt Nam, bởi ngay phía trước chúng ta là Trung tâm Thần đạo Việt 
Nam, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, Di sản Văn hóa Thế giới, nơi 52 
đời vua Việt lên ngôi và được thờ cúng ở đây. Kề cận đó là các công trình 
lịch sử như Cột Cờ Hà Nội, Nhà Quốc Hội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.     
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Thế kỷ 21 sẽ hiếm còn “Chủ nghĩa”, bởi  Chủ nghĩa chỉ là  
 một Phương pháp; Còn “Chủ thuyết mở” thì đi cùng nhân loại, bởi  

  đây là Hệ thống Triết lý “Và” gắn với nhiều Phương pháp 

Có người đói, thì mang cơm cháo đến, đó là giúp về Vật chất. Người ta đã khỏe, 

song vì chưa có ăn lâu dài mà vẫn mang đồ ăn đến sẽ sinh ỷ lại, vì thế phải chỉ cách để 
tự có bữa ăn, đó là giúp về Phương pháp. Đã đủ Phương pháp mà cứ mang Phương 
pháp đến dễ làm người ta sinh lòng tranh đoạt. Vì thế, lại phải giúp về Triết lý, tức cách 
nghĩ, để người ta biết hướng tới cái tốt đẹp. Còn “Giúp” cái người ta không cần hoặc 
bắt người ta nhận cái mình cho là “Chân lý”, thì đó chỉ là “Tự thỏa mãn”. 

Các tôn giáo lớn như Công giáo, Phật 

giáo, Hồi giáo tồn tại hàng ngàn năm nay, vì hai 
lý do: Thứ nhất là tùy nhu cầu mỗi người mà 
có một cách thức phù hợp giúp đỡ. Thứ hai là 
có Triết lý và Tổ chức theo Nguyên lý mở, 
giúp mỗi người tự tìm phương pháp phù hợp với 
mình. Các lãnh tụ như Gangdi ở Ấn Độ, Hồ Chí 
Minh ở Việt Nam được người Dân tôn là Thánh 
vì đã làm như vậy cho Dân tộc và Nhân loại.  

Việc người Dân tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc Thánh, cho thấy họ thấu 

hiểu công đức của Người với dân tộc và đang tiếp thu Triết lý Chủ thuyết Mở mang 
tên Hồ Chí Minh theo cách của mình, cũng như trong bối cảnh bùng nổ Cách mạng 
xã hội 4.0, có cốt lõi là Cách mạng Văn hóa 4.0 và Cách mạng Công nghiệp 4.0, càng 
thấy rõ sức sống mạnh mẽ và vai trò ngày càng to lớn của Thần đạo Việt Nam. 

 

Ảnh trên: Bí thư Đảng ủy xã Thanh Văn, 
Thanh Oai Quang Văn Thỉnh dẫn ông Phan 
Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực ban Bí thư, GS. TS Đặng Hữu, nguyên Ủy 
viên TW Đảng, Trưởng ban Khoa Giáo TW, 
ông Nguyễn Mạnh Can,  nguyên Phó Trưởng 
ban Ban Tổ chức TW,… đến thăm Đền thờ 
Bác Hồ ở đây do Dân tự xây như một “Vùng 
đất lành” mới. Những không gian văn hóa 
mới này ngày càng lan rộng trên cả nước. 

 
, 

Ảnh giữa: Nhà thờ Phát Diệm ở Ninh 
Bình, được gọi “Kinh đô Công giáo” Việt Nam. 
Linh mục Trần Lục, người thiết kế nhà thờ này 
muốn qua công trình này nói lên sức mạnh của 
Thần đạo Việt Nam, tính chủ động của Thần 
đạo và Văn hóa Việt Nam trong sự giao thoa  
với một Tôn giáo ngoại nhập là Công giáo.  

Ảnh dưới:  Tòa Thánh Tây Ninh, hay Tòa 
Thánh Cao Đài, là công trình kiến trúc của một 
tôn giáo thuần Việt. 
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Đây là một trùng hợp thú vị và chúng tôi muốn bày tỏ: Chúng ta đang 
may mắn được tham gia vào Sự nghiệp đưa Hội nhập Văn hóa Việt Nam, 
Hoa Kỳ lên tầm cao mới. Đây là cơ sở vững chắc và động lực mạnh mẽ cho 
quan hệ Chiến lược toàn diện Việt - Mỹ. Nhận định này có từ 5 quan niệm: 

Thứ nhất: Hoa Kỳ là một Cường quốc Kinh tế, Quân sự và nhất là 
một Cường quốc Văn hóa. Đây là các yếu tố mà không một quốc gia nào có 
thể so sánh về vị trí dẫn đầu Thế giới với Hoa Kỳ, cả trước mắt và lâu dài.  

Thứ hai: Văn hóa Việt Nam, Hoa Kỳ nhiều tương đồng, đều Bình 
đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo, Hữu thần và Bao dung. Tổng thống Mỹ Barack 
Obama nói người Việt nhân hậu. Chúng tôi nghĩ người Mỹ cũng vậy. Vì thế 
dù hai nước từng là đối thủ, song gặp nhau đều thấy gần gũi, chân tình.   

Thứ ba: Việt Nam và Hoa Kỳ có chung quan điểm về nhiều vấn đề, 
nhất là về Tự do Hàng hải, Tự do Thương mại và Tự do cho Con người 

Thứ tư: Trong thế kỷ 21, khó có nước nào giúp Việt Nam phát triển 
bằng Hoa Kỳ và cũng có phần ngược lại. Điều này thể hiện ở đường lối, vị 
thế hai Quốc gia và Cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ với gần ba triệu người.   

 Thứ năm: Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều kỷ niệm tốt đẹp, như năm 
1945, Mỹ gửi vũ khí, điện đài và Đội đặc nhiệm “Con Nai” tới Việt Nam. 
Đây là lực lượng vũ trang nước ngoài duy nhất giúp Việt Nam giành Độc 
lập. Tầm nhìn minh triết của Hồ Chí Minh rõ nét khi Người quy ước mật 
khẩu gọi Hoa Kỳ là “Anh em” (tức “Dĩ bất biến” - Không thay đổi), Trung 
Quốc là “Bạn”, Pháp là “Người trung lập”, Nhật là “Kẻ chiếm đóng”. 

Dường như còn nhiều điều lớn lao hơn nữa, khi Lãnh tụ lập nước Hồ 
Chí Minh luôn giành vị trí đặc biệt cho Hoa Kỳ. Đó không chỉ vì đây là đất 
nước đầu tiên Người đến khi rời Việt Nam năm 1911. Cũng không chỉ là nơi  
Người đã để lại 6 năm thanh xuân, lâu nhất trong 27 nước Người đã qua và 
tiếng Anh là một trong các ngôn ngữ Người hiểu biết sâu sắc nhất. 

Nhớ lại bức thư đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho nguyên thủ 
quốc gia ngay sau ngày Độc lập 2/9/1945 là gửi Tổng thống Mỹ Truman và 
bức thư cuối cùng Người gửi 8 ngày trước khi qua đời là gửi Tổng thống Mỹ 
Nixon. Hay Tổng thống Mỹ Jefferson, người soạn Tuyên ngôn Độc lập Hoa 
Kỳ năm 1776, mất đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 và Hồ Chí Minh, người 
soạn Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam năm 1945 và trích Tuyên ngôn Hoa Kỳ 
trong đó, cũng mất đúng ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9. 
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Sự minh triết và sức sống mạnh mẽ trong  
thế kỷ 21 của Thần đạo Việt Nam thể hiện ở việc người Dân   

tôn vinh Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh 

Nhiều ý kiến cho rằng, Gia đình là cơ sở và sức sống của Thần đạo Việt 

Nam, bởi với người Việt gia đình không chỉ là những người đang sống, mà gồm cả 
những người đã khuất. Nói gia đình là cơ sở và động lực cho Thần đạo Việt Nam, vì 
gia đình gồm cả thành viên siêu nhiên, như người Hy Lạp cổ tự hào vì họ có họ hàng 
với Trời. Hầu như mọi người Việt Nam, đều coi những người đã mất vượt ra thế giới 
hiện hữu. Họ cũng nghĩ sau khi mất, họ sẽ thành siêu nhiên và được con cháu coi mình 
như vậy. Vậy nên, có thể nói, mỗi gia đình người Việt cũng là một đền thờ.  

 

Sự tồn tại kỳ diệu của tổ tiên trong cuộc sống người Việt và trong Thần đạo Việt 

Nam là một hiện thực sâu sắc được cả xã hội thừa nhận. Hầu hết mỗi người Việt 
đều nghĩ một cách tự nhiên rằng, thể xác của người chết sẽ từ bỏ ngôi nhà đang sống, 
nhưng linh hồn của họ thì tồn tại ở đó một cách tự nhiên và không có gì là bí ẩn.   

Nhiều người Việt tin rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sang một cảnh giới khác và 

nay là Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí Minh. Giờ đây, Ngài vẫn dẫn dắt Dân tộc để đất 
nước phát triển và góp phần xứng đáng cho một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. 

 

 
 

Ảnh trên từ trái: 1) Tượng Sơn Tinh, vị Thánh chủ về Thiên nhiên; 2) Tượng 
Thánh Gióng, vị Thánh chủ về Bảo vệ Độc lập; 3) Tượng Chử Đồng Tử, vị Thánh chủ 
về Thịnh vượng; 4) Mẫu Liễu Hạnh, vị Thánh chủ về Tình thương và Sáng tạo. Bốn vị 
được người Việt tôn thờ với danh hiệu là Tứ Bất tử, tức là 4 vị Thánh còn mãi.   

  

Ảnh dưới từ trái: 1) Lễ hội Đền Hùng thờ Quốc tổ, một nghi lễ độc đáo của người 
Việt; 2) Phòng thờ Viện N/C - Think Tank SENA với bốn chữ “Thánh Tổ Trung Hưng”. 
Cán bộ ở đây tin rằng: Tiền nhân hiện hữu cùng Dân tộc và mang đến cho đất 
nước, Tình thương yêu, sự Thấu hiểu và Sức mạnh; 3) Ban thờ Thánh Hồ Chí Minh 
trong hậu cung chùa Bút Tháp, Bắc Ninh, một trong các ngôi chùa cổ nhất Việt Nam.  
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Năm 2015, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói lên bối cảnh hiện nay 
và trách nhiệm hai Dân tộc Việt Nam - Hoa Kỳ khi tặng Tổng Bí thư Việt 
Nam hai câu Kiều của Danh nhân Văn hóa Nguyễn Du: “Trời còn để có 
hôm nay / Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”. Năm 2016, tới thăm Việt 
Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Chúng tôi đã rút ra bài học từ 
lời răn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, rằng: “Bằng đối thoại chân thành,  
hai bên đều sẵn sàng thay đổi”. Năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump 
tới thăm Việt Nam ca ngợi tinh thần bảo vệ Độc lập của Việt Nam, và nói: 
“Những người yêu nước trong lịch sử nắm giữ câu trả lời cho tương lai 
chúng ta. Họ nhắc rằng chúng ta là ai, chúng ta phải làm gì…”. 

Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA coi các nội dung trên là động lực 
Văn hóa cho Tòa nhà Think Tank ở 35 Điện Biên Phủ, Hà Nội, nơi vừa đề 
xuất Chính sách công, vừa Hình thành, Thu hút, Thúc đẩy 5 Giới Tinh 
hoa ở trong, ngoài nước góp phần đưa Việt Nam đến năm 2045 thành một 
Quốc gia Hạnh phúc, Hùng cường, cũng như gìn giữ, phát huy quan hệ 
Chiến lược Hoa Kỳ - Việt Nam mãi mãi mạnh mẽ, vững bền.  

Viện Nghiên cứu - Think Tank SENA mong muốn hợp tác chặt chẽ với 
các Quý vị để cùng thực hiện hai điều tốt đẹp nêu trên. 

Xin cảm ơn Quý vị”.       

Việc “Nói” tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, song lại “Làm” theo 
Triết lý và Mô hình XHCN kiểu Xô Viết đã và đang làm Việt Nam lạc hậu, 
cũng như đã và đang làm Thế giới và Xã hội mất Niềm tin, vì ai cũng biết 
tên nước của Bác Hồ là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và tên hai Đảng lớn 
nhất của Mỹ cũng là Dân chủ và Cộng hòa.   

Ai cũng biết Trung Quốc đang lấn chiếm biển đảo của Việt Nam. Ai 
cũng biết Việt Nam có thể kiện ra Quốc tế và nhiều khả năng thắng kiện. 
Song ai cũng biết, kết quả thực của việc Việt Nam thắng kiện lại phụ thuộc 
vào việc “Thi hành án”. Ai cũng biết, trên thế giới còn sức mạnh nào có thể 
bắt Trung Quốc phải làm đúng đạo lý ngoài Hoa Kỳ. 

Ai cũng có thể sai lầm. Song sai đến mức “Kiên định với Lạc hậu”, 
“Trung thành với Lỗi thời”, thì tức đã bị các Thế lực hắc ám tức cái “Ác” 
khống chế. Đức Phật gọi đó là “Vô minh”. Để thoát “Vô minh” phải đến nơi 
“Chí Minh”, phải bỏ cái Ngã, tức cái Tôi ích kỷ và cái Chấp, tức các Định 
kiến lỗi thời, để trở về với Dân tộc Việt Nam, với Đức tin Việt Nam. 
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III) VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHÁT TRIỂN 
 

Nếu cuốn “Việt Nam nhất định phát triển” của Viện Nghiên cứu - 
Think Tank SENA xuất bản năm 2002, là biểu hiện cụ thể cho Niềm tin trên 
cơ sở Khát vọng, thì 17 năm sau, năm 2019 cuốn “Việt Nam nhất định phát 
triển = Người Việt Tự do, Sáng tạo + Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ + Tinh 
hoa các Quốc gia phát triển nhất” xuất bản vào năm 2019, là biểu hiện rõ nét 
cho Niềm tin trên cơ sở Triết lý. Cần 17 năm khó khăn để lượng hóa Niềm 
tin trên cơ sở Khát vọng “Việt Nam nhất định phát triển” thành hai yếu tố 
Nội sinh là “Người Việt Tự do, Sáng tạo”, “Thần đạo Việt Nam mạnh mẽ” 
và một yếu tố Ngoại nhập là “Tinh hoa các Quốc gia phát triển nhất”.  

Đây là bước đi đầu tiên quan trọng trong tiến trình biến Khát vọng 
thành Hiện thực. Tiến trình này được thực hiện từ chỗ nghiên cứu một sự 
vật thông qua nhiều sự việc - nhiều “Lát cắt” khác nhau, đến chỗ xác định 
một Triết lý phát triển thông qua nhiều sự vật khác nhau. Tiến trình này 
mang đến nhiều ý nghĩa tích cực như:  

Thứ nhất, tạo lập Niềm tin cốt lõi về một Việt Nam nhất định phát 
triển, trên cơ sở thấy rõ ba yếu tố trong công thức đều có ý nghĩa tích cực là: 
1) Người Việt vốn Tự do, Sáng tạo và hiện đang khát vọng được phát triển; 
2) Thần đạo Việt Nam vốn mạnh mẽ và nay đang ngày càng mạnh mẽ hơn; 
3) Các Quốc gia phát triển đều mong muốn cùng Việt Nam bảo vệ Chủ 
quyền và góp phần xứng đáng cho một Thế giới ngày một tươi đẹp. 

Từ Niềm tin cốt lõi sẽ hình thành và thúc đẩy Niềm tin lan truyền 
như: Niềm tin của Con người với Con người; Niềm tin vào Lẽ phải và Đạo 
đức; Niềm tin của người Dân với Lãnh đạo cũng như Niềm tin của Lãnh đạo 
vào sức mạnh Dân tộc, Niềm tin vào việc mang lại điều tốt đẹp cho người 
khác chính là cách tốt nhất để nhận được sự tốt lành cho mình; … 

Thứ hai, Niềm tin cốt lõi và Hệ thống các Niềm tin lan truyền là cơ sở 
để xác định 3 Nhóm giải pháp Chiến lược, tạo nguồn Động lực mới hình 
thành từ sức mạnh Đoàn kết/Hội nhập Dân tộc và Quốc tế, để vừa làm Chính 
thể vững vàng, vừa làm Con người và Quốc gia phát triển, gồm: 1) Nhóm 
thứ nhất, nhằm thúc đẩy người Việt thêm Tự do và Sáng tạo; 2) Nhóm thứ 
hai, nhằm tạo điều kiện cho Thần đạo Việt Nam ngày càng mạnh mẽ; 3) 
Nhóm thứ ba, tăng tốc tiến trình thu hút Tinh hoa từ các Quốc gia phát triển, 
tiêu biểu như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, …    
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Hoa Kỳ đã, đang và sẽ là cường quốc, trước hết vì Con người  
ở đó Tự do, Sáng tạo và có Đức tin. Việt Nam cũng sẽ đủ các điều kiện  

như vậy, để trở thành một Quốc gia Hạnh phúc, Hùng cường 

Ở Việt Nam tính độc quyền, cát cứ có sẵn trong Triết 

lý và Thể chế Mệnh lệnh - Xin/Cho, cho nên cho dù có nỗ lực 
để trở thành “Chính phủ Kiến tạo”, thì đó thực chất vẫn là 
Chính phủ “Muốn kiến tạo kinh tế”, rồi “Ra lệnh” cho Xã hội 
“Làm”, nhưng lại chưa nói ai “Hưởng”. Trong khi đó, nhu cầu 
xã hội bây giờ là cùng tạo lập “Vùng đất lành”, để có nơi  
“Cùng Kiến tạo - Cùng Hành động - Cùng Hưởng”. 

Cần làm rõ, Đổi mới không phải  Kiểm soát Quyền lực 

(tức Chia lại quyền lực cho các “Nhóm”). Đổi mới là Tạo lập 
Quyền lực mới cho Chính thể và Xã hội, thông qua hình 
thành Niềm tin mới, Chính thể mới, Văn hóa mới.  

Hệ thống Hành chính 2 cấp hiện tại (Trung ương; Tỉnh - 

Thành phố) làm các chính sách khó phù hợp do phạm vi quá 
rộng và làm bộ máy Nhà nước khó tinh giản. Thể chế “Ba vùng 
Lãnh thổ” Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, đáp ứng việc vừa “Tập 
trung” hơn, vừa “Phân quyền” hơn”. Trên Thế giới, cả 7 nước 
phát triển như Anh, Canada, Đức, Nhật, Pháp, Ý, Mỹ đều có 
Thể chế Hành chính Quốc gia 3 cấp (Cấp 1: Quốc gia; Cấp 2: 
Bang, Vùng; Cấp 3: Tỉnh, Thành phố). Trong 10 nước phát 
triển mới là Ấn Độ, Brasil, Malaysia, Indonesia, Philippines, 
Mexico, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, thì 9 
nước có Thể chế Hành chính Quốc gia 3 cấp. 

 

 

 Ảnh trên, từ trên: 1) Bản đồ Việt Nam với “Một Quốc gia, Ba vùng Lãnh thổ”; 
2) Đồng 25 xu của Hoa Kỳ, giữa là dòng chữ “Tự do (Liberty)” và “Chúng tôi đặt 

Niềm tin ở Tạo hóa (In God We Trust)”. In trên tiền để nhắc mỗi người Mỹ: Có hai điều 
“Đã”, “Đang” và “Sẽ” làm nước Mỹ vĩ đại; Đó là “Tự do” và “Đức Tin”.  

Ảnh dưới, từ trên: 1) Tiền 500 
nghìn đồng Việt Nam. Nếu có tiền Việt 
Nam mới, thì ngoài ảnh Thánh Tổ Trung 
Hưng Hồ Chí Minh, cần in trên tiền để 
nhắc mỗi người Việt: Có hai điều “Đã” 
và “Sẽ’’ làm Việt Nam vĩ đại; Đó là “Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ; Độc lập - Tự 
do - Hạnh phúc” và “Trăm điều phải có 
thần linh pháp quyền”; 

 2) Hộp và sách “Việt Nam nhất 
định phát triển” năm 2002; Túi và sách 
“Việt Nam nhất định phát triển = Người 
Việt Tự do, Sáng tạo + Thần đạo Việt 
Nam mạnh mẽ + Tinh hoa các Quốc gia 
phát triển nhất” xuất bản tháng 11/2019. 
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Thứ ba, xây dựng và thúc đẩy tiến trình Đoàn kết/Hội nhập Dân tộc 
và Đoàn kết/Hội nhập Quốc tế, thông qua việc không chỉ xây dựng một 
Chiến lược phát triển đúng đắn, mà còn tạo ra một bức tranh tổng thể rõ nét 
về tương lai, nhằm làm cho mỗi cá nhân, mỗi tổ chức ở trong nước, ngoài 
nước vừa mường tượng rõ nhiệm vụ của mình, vừa nỗ lực mang hết sức thực 
hiện các nhiệm vụ thuộc 3 Nhóm giải pháp Chiến lược nêu trên. Trong đó 
hai Nhóm giải pháp Chiến lược thứ nhất và thứ hai được thực hiện trước một 
bước làm tiền đề cho việc thực hiện Nhóm giải pháp thứ ba.   

Thực tiễn 44 năm ở Việt Nam, tính từ năm 1975; Hay xa hơn là thực 
tiễn 89 năm, tính từ năm 1930 cho thấy, Chính thể Mệnh lệnh - Xin/Cho 
với Triết lý “Hoặc” (Ta - Địch) chưa bao giờ thành công do không mang 
được Niềm tin đến từng trái tim và khối óc của người Dân.  

Chỉ có Chính thể Dân chủ Cộng hòa của Thánh Tổ Trung Hưng Hồ Chí 
Minh với Triết lý “Và” (Đoàn kết/Hội nhập) mới mang Hòa bình, Thống 
nhất cho đất nước, cũng như mang đến Triết lý cơ bản - Niềm tin cốt lõi về 
một “Việt Nam nhất định phát triển”, bước đi đầu tiên trên Con đường 
Chính, Con đường của Mùa Xuân có ánh mặt trời chiếu rọi, để đến năm 
2045 Việt Nam trở thành một Quốc gia phát triển, Hạnh phúc, Hùng cường.  

Ngay khi Con người và Quốc gia được Thức tỉnh về một “Việt Nam 
nhất định phát triển” để đưa đất nước trở thành một “Vùng đất lành”, thì 
Thế giới và Nhân loại đã coi Việt Nam như một Quốc gia phát triển; Từ 
đó, mỗi người Dân Việt Nam có Niềm tin lan truyền và được hưởng Độc lập, 
Tự do, Hạnh phúc; Từ đó, Việt Nam sánh vai với các Cường quốc và “Góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng Thế giới; Cũng từ đó, Lãnh đạo 
đất nước ghi tên một Thời đại mới của Việt Nam vào sử xanh.  

 

                                                        *  
                                                    *      * 

Người Việt vốn Tự do, Sáng tạo; 
Thần đạo Việt Nam vốn mạnh mẽ; 

Việt Nam đủ sức tiếp thu và đóng góp Tinh hoa Nhân loại; 
Dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn; 

Đất nước Việt Nam mãi mãi phát triển./. 
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