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III. KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG MẤT MÁT NĂNG LỰC TRÊN QUI MÔ 

XÃ HỘI 

Từ trước đến nay người ta vẫn nói là "đánh" tham nhũng nhưng tôi cho rằng muốn 

giải bài toán tham nhũng thì phải "chống" tham nhũng chứ không thể "đánh" được. 

Bởi vì, đó là hiện tượng mang chất lượng bản năng của con người, nếu "đánh" thì 

có nghĩa là chúng ta tiêu diệt con người mà tiêu diệt trên qui mô lớn như vậy thì 

liệu có nhân đạo không? Tôi cho rằng để giải bài toán tham nhũng trước tiên phải 

xem các đối tượng tham nhũng như là con người và phải nghiên cứu các biện pháp 

để khắc phục những khuyết tật của họ. Như trên đã phân tích, hiện tượng mất mát 

năng lực trên qui mô xã hội là cơ sở xã hội học của tham nhũng, vì vậy, để chống 

tham nhũng phải bắt đầu từ việc khắc phục được hiện tượng mất mát năng lực của 

con người. Điều đó có nghĩa là phải khắc phục sự mất mát năng lực của con người 

do sự hướng dẫn sai như đã được phân tích bằng những cuộc cải cách cơ bản, đó 

là cải cách kinh tế, cải cách chính trị, cải cách văn hoá và cải cách giáo dục.  

1. Khắc phục sự mất mát năng lực kinh tế 

Để khắc phục sự mất mát năng lực do sự hướng dẫn sai về mặt kinh tế phải cải 

cách kinh tế mà trước hết là cải cách các tư tưởng hướng dẫn hoạt động kinh tế. 

Như đã phân tích, bằng việc xem các yếu tố của nền kinh tế theo logic lịch sử chứ 

không phải logic của kinh tế học nên con người đã được hướng dẫn sai, gây ra 

hiện tượng mất mát năng lực kinh tế. Bản chất của hoạt động kinh tế là hoạt động 

tạo ra các giá trị gia tăng nên nếu không được hướng dẫn theo những dự báo có 

chất lượng kinh tế về sự phát triển, tất yếu nó sẽ tạo ra những năng lực không phù 

hợp với đời sống kinh tế. Ở đây cần nhấn mạnh rằng tất cả các tư tưởng kinh tế 

đều phải là những tư tưởng quy hoạch động. Cố định hoá các yếu tố của cuộc sống 



để nghiên cứu có vẻ như kéo được triết học đến gần cuộc sống hơn nhưng làm như 

thế có nghĩa là đẩy con người đến chỗ không có năng lực ứng dụng, bởi vì bản 

chất của cuộc sống là sự phát triển. Nếu xây dựng quy hoạch theo những tiêu 

chuẩn tĩnh thì chưa xây xong nó đã có thể lạc hậu so với cuộc sống. Điều đó đã 

được chứng minh trên thực tế. Các nền kinh tế được xây dựng theo mô hình kinh 

tế kế hoạch đều lạc hậu ngay từ khi xây dựng xong và người ta nhìn thấy hiện 

tượng ấy rất phổ biến. Tại sao nó lại sai, lại lạc hậu một cách phổ biến? Là bởi vì 

những kế hoạch ấy là kết quả của những suy nghĩ tĩnh, của phương pháp tĩnh. Xây 

dựng kế hoạch là hoạt động có chất lượng tương lai, nhưng tĩnh vật hoá tương lai 

để mô tả nó là một trong những khuyết tật về mặt lý luận và phương pháp. Tất cả 

các chính sách hay những sự hướng dẫn đúng đắn đều phải là kết quả của bài toán 

quy hoạch và tất cả các bài toán quy hoạch chỉ đúng đắn khi nó được giải quyết 

bằng phương pháp quy hoạch động. Cần phải lấy các tư tưởng quy hoạch động 

làm tư tưởng cơ bản để xác lập các luận điểm hướng dẫn kinh tế thì mới có 

thể có những hướng dẫn phù hợp với quy luật phát triển.  

Cùng với việc cải cách tư tưởng kinh tế, các quốc gia chậm phát triển còn phải cải 

cách thể chế kinh tế và lực lượng kinh tế. Tuy nhiên như tôi đã phân tích trong 

cuốn sách “Cải cách và sự Phát triển”, các quốc gia này mới chỉ chú ý đến cải 

cách thể chế kinh tế chứ chưa quan tâm nhiều lắm đến sự phát triển của các lực 

lượng kinh tế. Cải cách thể chế kinh tế mới chỉ làm cho các thể chế kinh tế tiến bộ 

hơn nhưng chưa đủ để đảm bảo sự phát triển của cả nền kinh tế. Trong một thời 

đại mà sự cạnh tranh trở thành đòi hỏi toàn cầu thì việc phát triển các lực lượng 

kinh tế là vấn đề không thể thiếu, thậm chí còn là vấn đề quan trọng nhất. Phát 

triển các lực lượng kinh tế thực chất là phát triển các năng lực kinh tế. Cần phải 

biến cảm hứng của sự phát triển các lực lượng kinh tế trở thành những cảm 

hứng về sự phát triển các năng lực kinh tế. Nếu chỉ có một số lượng người thay 

đổi quan niệm hay tư tưởng kinh tế mà tất cả xã hội không có cảm hứng thay đổi 

thì sẽ không tạo ra được chuyển biến gì đáng kể trong xã hội. Để tạo cảm hứng 



cho các năng lực kinh tế phát triển, xã hội không cần gì khác hơn là tự do. Các thể 

chế kinh tế chỉ là công cụ quản lý chứ không phải tự do. Hạt nhân của quá trình 

phát triển các lực lượng kinh tế là tự do chứ không phải các công cụ điều chỉnh, 

các công cụ điều chỉnh chỉ là để hỗ trợ và đảm bảo tự do kinh tế. Không có tự do 

chính trị thì không thể có sự phát triển năng lực kinh tế, do đó, muốn phát triển các 

năng lực kinh tế thì tự do hoá về kinh tế là chưa đủ mà trước hết phải có tự do hoá 

về chính trị. Điều đó có nghĩa là phải tạo ra môi trường chính trị thuận lợi để cho 

các lực lượng kinh tế phát triển. 

2. Khắc phục sự mất mát năng lực chính trị 

Nghiên cứu để khắc phục sự mất mát năng lực chính trị là công việc quan trọng 

nhất trong chương trình tổng thể khắc phục sự mất mát năng lực của toàn xã hội. 

Để có năng lực chủ động sử dụng và khai thác các quyền tự do cơ bản phục vụ cho 

việc chuẩn bị những năng lực phù hợp với đòi hỏi của thời đại, con người buộc 

phải có năng lực chính trị. Nhiệm vụ của các nước chậm phát triển là phải khắc 

phục được sự mất mát năng lực chính trị bởi chính nó là tiền đề cho việc chuẩn bị 

sai năng lực của xã hội.  

Vấn đề đặt ra đối với các nước này là cần phải ra khỏi tình trạng độc quyền hướng 

dẫn chính trị của nhà nước. Các nhà nước cho rằng chỉ có họ mới có quyền hướng 

dẫn chính trị và tước mất quyền hướng dẫn chính trị của xã hội nên đã đẩy xã hội 

vào trạng thái mất năng lực chính trị. Chúng ta đừng nghĩ rằng hướng dẫn chính trị 

là độc quyền của nhà nước. Hướng dẫn chính trị chủ yếu là hoạt động của xã hội 

dân sự. Nếu chúng ta định nghĩa nhà nước là người hướng dẫn chính trị duy nhất 

thì chúng ta sẽ phạm phải sai lầm rất lớn. Khi nhà nước chiếm đoạt quyền hướng 

dẫn chính trị của đời sống dân sự thì nó trở thành kẻ hướng dẫn chính trị nhưng vị 

kỷ, hướng dẫn chính trị cho nó chứ không phải hướng dẫn chính trị cho sự tiến bộ 

của xã hội. Hướng dẫn chính trị là công việc của xã hội dân sự, đỉnh cao nhất 

của các hướng dẫn chính trị là hình thành các khuynh hướng chính trị, tức là hình 



thành tiền đề của các đảng chính trị. Khi một đảng chính trị lên cầm quyền, nó vẫn 

chịu ảnh hưởng của sự thương thảo chính trị giữa các khuynh hướng khác nhau. 

Tức là sự hướng dẫn chính trị của nhà nước là một sự hướng dẫn được cân bằng 

bởi các khuynh hướng chính trị chứ không phải là sự hướng dẫn bởi một khuynh 

hướng duy nhất. Khi đã trở thành đảng cầm quyền thì đảng chính trị ấy phải mất đi 

tính cực đoan cá biệt của nó. Mỗi một thông điệp chính trị mà đảng đó đưa ra 

không phải là của riêng nó nữa mà là thông điệp thỏa thuận. Vì vậy nên người ta 

mới nói đến vai trò của nhà nước pháp quyền, đó là những hướng dẫn chính trị chủ 

đạo được cân bằng thông qua việc hình thành các khế ước xã hội là luật pháp. Tức 

là nhà nước chỉ có các thông điệp chính trị đã được pháp chế hóa và nhà nước 

phải chịu trách nhiệm thay đổi nó, vứt bỏ nó khi nó không còn phù hợp với 

cuộc sống. Các đảng chính trị không cầm quyền có quyền truyền bá, có quyền 

hướng dẫn chính trị trực tiếp nhưng nhà nước không được quyền làm việc ấy. 

Những nước không phát triển là những nước đi ngược logic này. Khi nào nhà 

nước còn hướng dẫn chính trị trực tiếp thì sẽ làm biến mất mọi hướng dẫn chính trị 

khác. Làm như thế có nghĩa là nhà nước lấn át xã hội đến mức xã hội không thể 

phát triển và thậm chí còn dẫn đến tình trạng xã hội tan rã. Có ý kiến cho rằng xã 

hội như một khối vuông, nhà nước là khối cầu nằm trong khối vuông đó. Dù nhà 

nước có phình ra bao nhiêu thì vẫn còn kẽ hở ở các góc vuông để cho xã hội phát 

triển. Tôi không đồng ý với ý kiến này. Không thể lập luận rằng xã hội bị ép vào 

các phần dư mà nhà nước không vươn tới được ở các góc vuông. Khi nhà nước 

bành trướng hết cỡ của nó thì xã hội không dồn vào các khoảng thừa mà xã hội sẽ 

từ chối nhà nước để hình thành một xã hội khác. Khi ấy, trong một lãnh thổ sẽ có 

hai xã hội, xã hội tụ tập xung quanh các quyền lợi của nhà nước và xã hội không 

đếm xỉa đến nhà nước. Xã hội không đếm xỉa đến nhà nước là xã hội hoạt động 

không có quy tắc, tức là xã hội vô chính phủ. Nhà nước càng lấn át bao nhiêu thì 

sự hình thành xã hội bên ngoài ảnh hưởng của nhà nước càng lớn bấy nhiêu, và do 

đó tình trạng vô chính phủ của đời sống xã hội càng lớn, đó là dấu hiệu của sự tan 

rã của xã hội. Xã hội sẽ không nép mình vào các phần thừa, phần dư của nhà nước. 



Chính xác hơn thì phải mô tả rằng xã hội là một hình cầu, nhà nước cũng là một 

hình cầu. Nếu cái hình cầu bên trong được bơm lên đến mức lấn át hình cầu bên 

ngoài thì không khí bị ép, và ép nhiều quá thì biến mất xã hội. Tự do càng rộng 

càng tốt cho con người và tự do càng ít càng tốt cho nhà nước, đấy là công thức 

không phải của tôi mà của Plato. Cho nên những nước có nền chính trị lạc hậu 

nhất thiết phải cải cách chính trị. Nhiệm vụ của cải cách chính trị là phải xác lập 

những quyền tự do cơ bản để con người có thể chủ động khai thác và biến nó 

thành năng lực chính trị của mình. 

Hướng dẫn chính trị là công việc cực kỳ cần thiết, nhất là đối với tương lai. Hướng 

dẫn chính trị là một trong những nét rất căn bản để thể hiện tính chủ động chính trị 

của một con người. Người ta chống lại sự độc quyền hướng dẫn chính trị của nhà 

nước chứ người ta không từ chối sự hướng dẫn chính trị. Nhiệm vụ hướng dẫn 

chính trị của đời sống dân sự là rất quan trọng, chính vì thế, bây giờ, sau hàng 

trăm năm rồi, người ta vẫn còn nghiên cứu Kant, Nietzsche... tức là người ta vẫn 

đi tìm các yếu tố để hướng dẫn chính trị. Hướng dẫn chính trị là một đòi hỏi khách 

quan của đời sống cá thể cũng như đời sống cộng đồng. Tương lai càng cần có 

hướng dẫn chính trị bởi vì con người chưa có kinh nghiệm về tương lai. Không 

phải bây giờ chúng ta mới nói đến tương lai, đến miền triển vọng. Tương lai trở 

thành khát vọng, trở thành đòi hỏi của toàn xã hội từ lâu rồi. Việc nghiên cứu 

tương lai đối với những trạng thái phát triển như thế này là vô cùng cần thiết. 

Tương lai là tất cả đối với các dân tộc đang phát triển, nhất là những nước chậm 

phát triển, ở đó con người không vị lai, con người vị quá khứ. Vị quá khứ trong 

điều kiện đất nước chậm phát triển là một biểu hiện tiêu cực của con người. Việc 

khuyến khích duy trì, bảo tồn bản sắc trong sự không cân bằng với khát vọng 

hướng tới tương lai là biểu hiện tiêu cực. Khi con người yêu tương lai, thiết kế 

tương lai một cách chủ động, kỳ vọng vào tương lai thì con người có quyền tìm 

kiếm quá khứ như một phương tiện trí tuệ để nhận biết tương lai, đấy chính là dấu 

hiệu lành mạnh của con người.  



3. Khắc phục sự mất mát năng lực văn hoá 

Văn hoá là môi trường tinh thần của con người, con người không thể hình thành 

các giá trị của mình trên một môi trường tinh thần nghèo nàn, lệch lạc được. Cho 

nên, để khắc phục sự mất mát năng lực văn hoá nhất thiết phải tiến hành cải cách 

văn hoá. Mục tiêu của cải cách văn hoá là khôi phục lại trạng thái tự do của văn 

hoá hay là trả lại cho văn hoá tính tự nhiên của nó. Cải cách văn hoá chính là 

không áp đặt các giá trị văn hóa, làm cho tự do trở thành công nghệ chủ yếu để 

hình thành các giá trị văn hoá. Nếu không có tự do để hình thành các giá trị văn 

hoá thì văn hoá vẫn là hình ảnh được vẽ bởi ý chí chủ quan của một lực lượng nào 

đó. Nếu đó là đối tượng hoàn chỉnh và có giá trị nhân văn thì may ra xã hội không 

nhận ra tính tiêu cực của sự áp đặt. Nhưng khi các lực lượng áp đặt bắt đầu tha hoá 

thì nó sẽ tạo ra sự dị biệt của cuộc sống, làm biến dạng đời sống tinh thần của con 

người với tốc độ lớn nhất. Cần phải trả lại văn hoá cho đời sống tự nhiên, trên 

cái nền tự nhiên ấy con người mới có cơ hội để hồi phục lại các năng lực tự 

nhiên của mình. Vì lẽ đó, bất cứ một lực lượng chính trị nào cũng không được 

phép lợi dụng địa vị cầm quyền của mình để sử dụng các phương tiện nhằm tuyên 

truyền và áp đặt những quan điểm cá biệt vào đời sống văn hóa. 

Nền văn hoá không những cần tính tự nhiên mà nó còn cần có tính mở để khắc 

phục sự lạc hậu. Trong cuốn sách "Cải cách và sự phát triển" tôi đã có kết luận 

rằng cải cách văn hoá phải tạo tính mở cho văn hoá để văn hoá trở thành một hệ 

thống mở, vừa có khả năng loại bỏ những giá trị đã lỗi thời, vừa có khả năng tiếp 

biến những giá trị văn hoá tiên tiến từ các cộng đồng khác trên thế giới. Sự mở của 

nền văn hoá sẽ tạo ra khả năng nâng cao năng lực hợp tác của nó với các nền văn 

hoá khác. Nhân loại vốn tồn tại một sự trôi dạt của những yếu tố khác nhau của 

các nền văn hoá đến các vùng đất khác nhau. Đó là một đặc tính tự nhiên của đời 

sống văn hoá toàn cầu. Từ ngàn xưa con đường tơ lụa là dấu hiệu của sự trôi dạt 

văn hoá. Tất cả sự trôi dạt của những yếu tố văn hoá khác nhau đến những vùng 



đất hẻo lánh đã tạo ra sự bừng sáng của những vùng đất vốn dĩ tăm tối ấy. Khi 

chúng ta chính trị hoá sự trôi dạt như vậy và gắn nó với sự xâm lược và gọi là sự 

xâm lược văn hoá thì đó là thái độ sai trái. Nếu chúng ta muốn phát triển mà lại 

không đón chào những sự trôi dạt của những sản phẩm văn hoá từ những vùng đất 

phát triển thì chúng ta lấy đâu ra cơ hội để thức tỉnh về sự phát triển? Do đó, 

chúng ta phải cải cách thái độ đón chào những phẩm vật khác nhau của đời 

sống tinh thần nhân loại trôi dạt đến những vùng đất khác nhau và đấy chính 

là tín hiệu đầu tiên của việc phổ biến các nguyên lý phát triển. Đây là một việc 

vô cùng quan trọng vì mục đích của nó là tạo ra sự phong phú của đời sống tinh 

thần. 

Đảm bảo các quyền tự do về mặt tinh thần cho con người lựa chọn các yếu tố văn 

hoá mình yêu thích là một trong những công việc vĩ đại nhất để tạo ra sự phong 

phú của đời sống tinh thần, đó chính là hạt nhân của cải cách văn hoá. Nó tạo ra tự 

do cho việc lựa chọn các khuynh hướng văn hoá, các giá trị văn hoá, và tạo ra sự 

cân bằng văn hoá, tạo ra tính mở, tính hấp dẫn về mặt văn hoá, làm cho nền văn 

hoá trở thành bến đỗ của sự trôi dạt văn hoá trên quy mô toàn cầu. Các yếu tố văn 

hoá mới trôi dạt đến sẽ tạo ra tính đa dạng tinh thần của dân tộc, làm tăng cường 

sự phong phú đời sống tinh thần của dân tộc và đấy là một trong những yếu tố 

quan trọng nhất cho việc phục hồi các năng lực văn hoá của con người ở những 

nước lạc hậu.  

4. Cải cách giáo dục 

Rõ ràng các nước đang phát triển không thể tiếp tục duy trì nền giáo dục lạc hậu 

mà đầu ra của nó là những con người không có năng lực tương thích với đòi hỏi 

của cuộc sống. Cùng với các cuộc cải cách kinh tế, chính trị, văn hóa, các nước 

chậm phát triển cần phải tiến hành cải cácn giáo dục một cách đồng bộ. Giáo dục 

là hoạt động nhằm giúp con ngưòi tìm thấy vùng tự do của mình trong hoạt động 

nhận thức, hướng dẫn công nghệ ban đầu của nhận thức hay truyền dạy phương 



pháp luận nhận thức trên tất cả các khia cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Nếu 

không tự do, giáo dục sẽ trở thành vỏ bọc của chủ nghĩa tuyên truyền, làm cho con 

người mất tự do. Nếu con người không tự do tức là con người không thể tạo ra 

năng lực ứng phó một cách đa dạng đối với tất cả các tình huống của cuộc sống thì 

con người không có tương lai. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của cải 

cách giáo dục là xác lập lại tinh thần tự do trong việc hình thành nhân cách ban 

đầu của con người. Điều đó có nghĩa là phải xác lập lại tính tự trị của giáo dục. 

Tính tự trị của giáo dục là đòi hỏi khách quan, đòi hỏi tất yếu, đòi hỏi sống còn đối 

với tương lai của tất cả các dân tộc. Mục đích của chính sách tự trị giáo dục là làm 

cho chính trị không gây ảnh hưởng đến mức bóp méo tính tự nhiên xã hội của đời 

sống giáo dục. Tạo ra tính tự trị của giáo dục hay là sự độc lập của giáo dục 

đối với chính trị chính là tạo ra khả năng tương thích với tương lai của giáo 

dục. Nếu để chính trị trói buộc giáo dục thì con người không có cách gì để tổ chức 

lực lượng cho tương lai và không đến được tương lai.  

Nhiệm vụ của giáo dục là chuẩn bị lực lượng tương lai cho xã hội, do đó, một mục 

tiêu nữa của cải cách giáo dục là phải xác định mô hình xã hội tương lai, trên cơ sở 

đó định hướng giáo dục và đào tạo con người một cách toàn diện cả về kỹ năng và 

nhân cách để đáp ứng được đòi hỏi của xã hội đó. Cải cách giáo dục phải chỉ ra xã 

hội tương lai cần những loại năng lực nào và trang bị cho con người những năng 

lực phù hợp. Để chuẩn bị năng lực cho con người, xã hội cần phải xác định rằng 

mục tiêu của giáo dục là trang bị cho con người những bản lĩnh, trí tuệ và cảm 

hứng để sống cả trong các không gian tinh thần không quen thuộc, để phát triển 

trong sự không quen thuộc của mình đối với các không gian khác. Đó chính là 

mục đích giáo dục hiện đại. Nhân loại nói chung vẫn có một sai lầm là chỉ định 

hướng con người trong không gian quen thuộc của đời sống tinh thần, tức là huấn 

luyện để con người có đủ năng lực sống và khai thác những không gian tinh thần 

quen thuộc. Khi xem bộ phim "Đến thượng đế cũng phải cười", tôi nhận ra đó là 

một lời cảnh báo với nhân loại rằng: các anh đã đào tạo ra những người mà hễ ra 



khỏi cái môi trường quen thuộc của mình thì trở thành những kẻ ngẩn ngơ. Vì vậy, 

để con người có năng lực thích nghi với nhiều không gian tinh thần khác nhau, 

môi trường giáo dục phải trở thành nơi sản sinh đồng thời lưu giữ tính đa dạng của 

nhận thức xã hội, nói cách khác là vườn ươm các năng lực của xã hội. Một nền 

giáo dục tốt phải là nền giáo dục phong phú, gần cuộc sống và luôn tương thích 

với những đòi hỏi của cuộc sống, sản phẩm của nó phải là những con người luôn 

luôn có nhu cầu và có năng lực thoả mãn những đòi hỏi mang chất lượng diễn biến 

của cuộc sống.  

Một mục tiêu tiếp theo không kém phần quan trọng của cải cách giáo dục chính là 

xã hội hoá giáo dục. Giáo dục chính là một mặt của đời sống của xã hội. Người ta 

vẫn nhầm lẫn nhà trường là phương tiện giáo dục duy nhất. Tôi không cho là như 

vậy. Nó không những không duy nhất mà còn không phải là phương tiện quan 

trọng nhất. Nhà trường là điểm đến của các yếu tố từ xã hội để tạo ra các sản phẩm 

giáo dục chứ không phải là nơi sản sinh ra các yếu tố tạo ra nền giáo dục. Cũng 

giống như nhà máy là điểm đến của năng lượng, điểm đến của người thợ, điểm 

đến của vật liệu, điểm đến của thiết kế... Càng toàn cầu hoá con người càng thấy 

thấm thía rằng cải cách giáo dục về thực chất là cải cách xã hội bởi vì xã hội phải 

tiên lượng các mục tiêu con người của mình. Cải cách giáo dục không phải là dùng 

giáo dục để áp đặt lên xã hội hoặc dùng xã hội để áp đặt lên giáo dục, cải cách 

giáo dục chính là tạo ra sự thông nhau giữa xã hội và giáo dục, bởi vì giáo dục 

phải thoả mãn các đòi hỏi của xã hội và phải phản ánh thực trạng xã hội nữa. Cải 

cách giáo dục phải làm cho xã hội thức tỉnh các mục tiêu xã hội về con người, từ 

đấy xã hội mới cổ vũ về mặt tinh thần, cung ứng về mặt vật chất và kiểm soát về 

mặt pháp luật đối với các chế phẩm của nền giáo dục, đó là năng lực của con 

người. Như vậy quá trình xã hội hoá giáo dục chính là chuẩn bị những viên gạch 

có chất lượng từ những nguồn lực hiện tại để tạo ra ngôi nhà trong tương lai.  

IV. THAM NHŨNG LÀ VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG DÂN SỰ 



1. Quan niệm lại về quan hệ giữa tham nhũng và đời sống dân sự.  

Từ trước đến nay người ta vẫn quan niệm rằng đối tượng bị hại trong các quá trình 

tham nhũng là nhà nước cho nên tham nhũng luôn được coi là một vấn đề hình sự. 

Cho nên, mọi kết luận của các phiên tòa về tham nhũng đều là tham nhũng, tham ô 

tài sản của nhà nước. Nhưng xét về mặt sở hữu thì nhà nước không có tài sản. Nhà 

nước chỉ là cơ quan quản lý tài sản quốc gia, tức là quản lý kho dự trữ của các tài 

sản được xã hội tích tụ. Kho tài sản ấy do đâu mà có? Nó được góp vào bởi nguồn 

thuế mà nhân dân đóng, các nguồn thu khác do xã hội cung cấp cùng với các 

khoản vốn vay. Các quan chức chính phủ nhầm lẫn rằng vốn vay, chẳng hạn như 

vốn ODA, là của nhà nước vì nhà nước là người có công đi vay. Nhưng ai là người 

trả nợ? Do việc biểu dương vai trò đi vay của nhà nước, người ta quên mất vai trò 

của người trả nợ là nhân dân, là xã hội. Hoặc một dạng vốn khác là vốn đầu tư 

nước ngoài cũng là một loại vốn vay mà người trả nợ là xã hội. Chính phủ vẫn hô 

hào đầu tư nước ngoài mà quên mất rằng đầu tư nước ngoài khi đã vào một quốc 

gia thì nó là một khoản nợ của quốc gia đó. Bởi vì chỉ có khoảng 30 % là vốn của 

nhà đầu tư thôi, còn 70% là họ đi vay. Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài cũng vẫn là một doanh nghiệp nội địa, mà một doanh nghiệp nội địa nợ tới 

70% cấu trúc kinh doanh thì tức là quốc gia đó nợ. Không phải cứ đầu tư nước 

ngoài là chúng ta không chịu trách nhiệm về nợ. Chính phủ có thể không chịu 

trách nhiệm nhưng xã hội phải chịu trách nhiệm. Khi tham nhũng xảy ra trong quá 

trình quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay đó thì người ta cho rằng người bị hại 

là nhà nước mà quên mất rằng nhà nước chỉ là người thay mặt cho nhân dân vay 

vốn và nhà nước là người sử dụng kho tài sản của nhân dân để đầu tư, vì vậy, về 

thực chất kẻ bị hại trong tất cả các quá trình tham nhũng là nhân dân. Cho nên cần 

phải thay thuật ngữ "tham nhũng tài sản của nhà nước" bằng thuật ngữ tham 

nhũng tài sản của nhân dân do nhà nước quản lý thì mới chính xác.  



Xét trên góc độ chính trị chúng ta thấy rằng ở các quốc gia lạc hậu về mặt chính trị 

không có xã hội dân sự nên không có tiếng nói của xã hội dân sự đối với hiện 

tượng phổ biến của đời sống dân sự là tham nhũng. Xã hội thiếu các tổ chức phi 

chính phủ đích thực bởi các tổ chức hiện có đều là những cánh tay nối dài của nhà 

nước, cho nên không có các bên nguyên là các tổ chức dân sự. Nguyên nhân gốc 

rễ của nó là nhà nước không phải là kết quả của quá trình bầu cử của nhân dân cho 

nên nhà nước đóng vai trò cai trị chứ không phải quản trị. Vì vậy, ngay từ quá 

trình khởi tố của các cơ quan công tố đã mất đi ý nghĩa dân sự. Một khi nhà nước 

không phải là đại diện của nhân dân thì không thể có năng lực đại diện cho nhân 

dân. Những kiểu nhà nước như vậy bao giờ cũng mô tả một cách sai lạc toàn bộ 

nguyện vọng của xã hội. Khi xã hội nổi giận vì nhận ra mình là kẻ bị hại trong mọi 

quá trình tham nhũng thì cần phải xem đấy là vấn đề của đời sống dân sự chứ 

không phải là vấn đề hình sự, vấn đề của riêng nhà nước. Hình sự hóa mọi vấn đề 

của xã hội là một trong những cách thức phổ biến của các nhà nước phi nhân dân. 

Khi hướng sự chú ý dân sự đối với vấn đề tham nhũng thành sự chú ý hình sự, nhà 

nước đã trở thành kẻ tham nhũng ở tầng chiến lược, tức là nhà nước trở thành kẻ 

chiếm đoạt quyền lực của nhân dân. Ở những nước nghèo, việc đầu tiên của chống 

tham nhũng ở mức độ bản năng là phải quản lý lại tài sản. Nếu quản lý tài sản tốt, 

thì trộm cắp sẽ giảm đi. Mỗi một con người phải trở thành người canh gác cho các 

tài sản, cho các sở hữu của mình. Con người không có quyền, không đủ năng lực 

để bảo vệ, để canh gác cho các tài sản của mình hoặc không có tài sản để canh gác 

thì đều bất hạnh. Vấn đề của các nước lạc hậu về mặt chính trị là nhân dân không 

có quyền tạo ra một chính phủ khác, cho nên tất cả các quyền của nhân dân đều bị 

giới hạn. Nhân dân muốn canh gác cho tài sản của mình nhưng nhân dân không có 

quyền phế truất một kẻ tham nhũng cụ thể thì có nghĩa là nhân dân đứng ngoài 

chính trị. Nhân dân đứng ngoài chính trị thì đất nước trở thành sở hữu của tập 

đoàn chính trị. Các tập đoàn chính trị biến đất nước trở thành sở hữu của họ bằng 

những thuật ngữ rất đơn giản như “tham nhũng là lấy cắp tài sản của nhà nước”. 

Làm như vậy có nghĩa là họ chống một hiện tượng tiêu cực bằng cách khẳng định 



một hiện tượng tiêu cực hơn là chiếm đoạt quyền sở hữu của nhân dân đối với đất 

nước của mình. Đó chính là biểu hiện cao nhất của tham nhũng, tức là tham nhũng 

quyền lực của nhân dân.  

2. Vai trò của nhà nước và nhân dân trong việc chống tham nhũng. 

Những việc mà các chính phủ đang làm là hướng toàn bộ các quan hệ vào khái 

niệm hình sự để nhà nước đạt được quyền lực cao nhất trong việc trừng trị một số 

đối tượng. Và như vậy là nhà nước chống tham nhũng chứ không phải là nhân dân 

chống tham nhũng, nhân dân chỉ tham gia như một trong các công cụ của nhà 

nước, có nghĩa là nhân dân không phải là chủ thể của việc chống tham nhũng. Mọi 

hoạt động ở quy mô nhà nước đều phải có lý luận, và nhà nước phải là người theo 

dõi diễn biến lý luận một cách thường xuyên nhất, bởi vì nhà nước là người lái con 

tàu quốc gia đi giữa muôn nghìn cơ hội và rủi ro, phải biết dừng ở chỗ nào để nhặt 

hay chạy thật nhanh đi qua những chỗ nào. Chúng ta tưởng rằng một thủ tướng 

làm ngay lập tức là một thủ tướng năng động. Không phải. Bởi vì có những đoạn 

cần phải chạy nhanh nhưng có những đoạn phải rất từ từ. Nếu một thủ tướng mà 

chạy quá nhanh trong bất kỳ mọi tình huống thì đất nước nguy. Dấn sâu vào quá 

trình hình sự của việc chống tham nhũng có thể sẽ gây nguy hại cho đất nước bởi 

nó gây ra sự chia rẽ xã hội cực kỳ to lớn, gieo rắc lòng căm thù một cách không 

cần thiết trong khi đòi hỏi cơ bản của đời sống phát triển là hợp tác. Hơn nữa, nó 

còn có giá trị mách bảo những kênh móc ngoặc. Do đòi hỏi phải hợp tác mà con 

người buộc phải gắn bó với tất cả các thế lực để kiếm lời, các thế lực đen tối sẽ 

được chỉ dẫn địa chỉ hẳn hoi, sẽ được dạy dỗ cẩn thận để tránh những cái bẫy. 

Hình sự hóa việc chống tham nhũng là chúng ta đang rèn luyện xã hội có những 

năng lực chống lại hiện tượng chống tham nhũng. Cho nên cần phải khẳng định 

rằng, tham nhũng về bản chất là vấn đề của đời sống dân sự, vì vậy nhà nước 

không phải là chủ thế chống tham nhũng. Nhà nước sinh ra để điều hành đời 

sống dân sự, để hỗ trợ đời sống dân sự, cho nên cần phải xác định rõ rằng 



chủ thể chống tham nhũng chính là nhân dân, nhà nước có nhiệm vụ thực thi 

việc ấy theo tinh thần của nhân dân.  

Chống tham nhũng chính là thống nhất xã hội về mặt chính trị, thống nhất xã hội 

về mặt tinh thần, thống nhất xã hội về mặt đạo đức. Để làm được việc đó, xã hội 

phải hướng toàn bộ sức mạnh dân sự vào hiện tượng tham nhũng, tức là biến vấn 

đề tham nhũng thành vấn đề của đời sống dân sự. Nếu chống tham nhũng là sáng 

kiến của nhà nước, được thực thi bởi nhà nước, được kiểm soát bởi nhà nước, 

được đánh giá bởi nhà nước thì không thể có hiệu quả. Vậy nhân dân phải làm 

những gì để chống tham nhũng? Nhân dân phải tự sắp đặt chương trình hành động 

xã hội của mình để chống tham nhũng, trong đó quan trọng nhất là làm cho năng 

lực của mỗi một con người trở nên phù hợp với đòi hỏi, với nhu cầu của thời đại. 

Đây là một nhiệm vụ căn bản và lâu dài. Nhiệm vụ thứ hai là giám sát các hành vi 

chính trị, đây là một qui trình được đòi hỏi một cách tất yếu để giám sát giai đoạn 

chuyên nghiệp của hiện tượng tham nhũng. Cách hiệu quả nhất để nhân dân giám 

sát các hành vi chính trị là bằng thể chế và không có thể chế nào khác ngoài thể 

chế dân chủ. Bởi vì chỉ có thể chế dân chủ mới có thể tạo ra những cơ chế giám sát 

hữu hiệu của nhân dân. Tức là chỉ có thể chế dân chủ mới có khả năng tạo ra 

những điều kiện thuận lợi để xã hội tham gia vào quá trình quản lý chính trị và 

hướng dẫn chính trị. Trong những thể chế phi dân chủ, xã hội không có quyền 

giám sát các hành vi chính trị, xã hội chỉ có nghĩa vụ góp ý với các nhà chính trị. 

Tuyệt đối không thể nhầm lẫn quyền giám sát chính trị với nghĩa vụ góp ý với hệ 

thống chính trị. Biến các quyền tự nhiên của con người thành ra nghĩa vụ của con 

người là một trong những hướng dẫn chính trị sai nhất. Cho nên, phải khẳng định 

một cách dứt khoát rằng chỉ có thể chế dân chủ mới có thể trở thành thể chế chống 

tham nhũng của nhân dân. Với thể chế này, nhân dân có thể chống tham nhũng 

bằng cách phế truất chính phủ nếu chính phủ tham nhũng hoặc gây sức ép với 

chính phủ để phế truất những kẻ tham nhũng. Ngay cả ở một số nền dân chủ 

không chuyên nghiệp như Đài loan nhân dân cũng có quyền đòi phế truất tổng 



thống. Một bộ phận của xã hội đòi hỏi tổng thống phải từ chức còn một bộ phận 

khác thì chống lại điều ấy. Các nhà chính trị có thể mang lại cả lợi ích và tai hoạ 

và chính nhân dân sẽ là người cân đối giữa công và tội đúng nhất, hợp lý nhất.  
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