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Một con ngươì, dù là bất cứ ai cũng đều trải qua một quãng thời gian tuổi trẻ. Có nhiều cách 
khác nhau, nhiều mô tả khác nhau để nói nên những đặc điểm riêng biệt cũng như nổi bật nhất 
của lưá tuổi đầy nhiệt huyết mà chúng ta đều đã đi qua. Dù là tuổi trẻ ở bất cứ nơi đâu trên thế 
giới, chúng ta đều có thể nhìn nhận những nét chung. Qua dòng lịch sử của nền văn hoá Việt, 
từ thủa khai sinh lập nước, ông cha ta dựng nước với biết bao vị anh hùng trẻ tuổi, văn võ 
song toàn mà trong số họ có những ngưòi khí phách hiên ngang như Trần Quốc Toản, như 
tướng quân Nguyễn Xí hay Hai Bà Trưng, Bà Triệu. v.v. ngay cả Thánh Trần khi trở thành 
thống lãnh quân đội nhà trần cũng còn rất trẻ.   
 
Khí phách ấy trải dài mãi qua nhiều thế ky. Một giá trị văn hoá, bản anh hùng ca  được lưu 
truyền trong sắc dân Bách Việt qua suốt 4000 năm văn hiến. Không phải ngẫu nhiên mà 
Nguyễn Công Trứ thể hiện tác phẩm Chí Nam Nhi, hay Phan Bội Châu viết « Bài ca chúc tết 
thanh niên ». Nhưng các vị nhân sĩ yêu nước xem trọng sức mạnh của giới trẻ Việt Nam và 
xem đó là thế hệ có thể xoay chuyển được vận nước tiếp nối truyền thống cha anh « Cha anh 
hùng - Con hào kiệt ». Thế còn ngày nay.  Khi đất nước đứng trước cơn sóng lớn, trước mối 
nguy cơ bành trướng của người phương Bắc.. ai sẽ « Quyết ra tay buồm lái với cuồng 
phong ».  Phải chăng, chúng ta có thể trông vào thế hệ trẻ của Việt Nam, của sức mạnh từ thế 
hệ tiếp nối. 
 
 Những năm vừa qua, nhìn lại những vì sao sáng trong phong trào dân chủ Việt Nam, 
có thể nhận thấy một nét rõ, là đang có xu hướng trẻ hoá.  Trước đây, chúng tả chỉ thấy những 
cây cổ thụ trong công cuộc đấu tranh như : cụ Hoàng Minh Chính, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, 
Hoà Thượng Thích Quảng Độ.v..v, gần hơn là anh Lê Chí Quang, và gần hơn nữa , với hình 
ảnh « Trăm Hoa Đua Nở » của : Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, sinh viên Ngô Quỳnh, 
Trương Quốc Huy, Nguyễn Tiến Trung.v..v họ không chỉ là những ngươì trong nước, được 
đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mà còn có cả những người tuổi trẻ được hấp thụ nền 
giáo dục tiến bộ của Phương Tâycó , học thức và tiếp thu những tư tưởng của các nền văn 
minh nhân loại khác nhau. Đó là những vì sao sáng, mới chớp sáng trên bàu trời dân chủ Việt 
Nam..nhưng sự khởi đầu đày gian nan thử thách 
 
 Giới trẻ Việt Nam ngày nay, các bạn đều có khả năng tiếp thu kiên thức khá nhạy bén, 
nhiều người trong số họ đoạt được những giải thưởng cao trong các cuộc tranh taì quốc tế cả 
về khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội.  Nhưng mà phần lớn trong số họ, đều hờ hững và 
hiểu biết hạn chế về chuyện thời cuộc của đất nước, hoặc có biết đi chăng nữa, chính họ cũng 
chỉ nghĩ đến chuyện  « An phận thủ thừa », lợi ích cá nhân được họ xem trọng hơn là lợi ích 
dân tộc. Thật bất ngờ khi trong các kì ti tuyển sinh đại học gần đây, Môn lịch sử trở thành 
môn có tỉ lệ điểm kém cao nhất. Phải chăng, chính vì lối giáo dục kiểu tuyên truyền nhồi nhét 
đã khiến các bạn không thể nhìn nhận lịch sử bàng con mắt khách quan.   
 
Ở đây, không còn là yếu tố lịch sử, không còn la quá khứ hay hiện tại, mà là tương lai, sự tồn 
vong của một quốc gia.  Nếu các bạn dạo qua một vòng các website, các forum của giới trẻ 
Việt Nam, một sự thật đáng buồn thay là họ chỉ quan tâm phần lớn đến sự vui chơi giải trí  mà 
trong đó lành mạnh thì ít mà thái hoá thì nhiều. Đó là cái mà nhà nước xã hội chủ nghĩa gọi 
là..thành tựu, Trong khi những vấn đề nan giải mang tính thời cuộc, liên quan đến vận mệnh 
đất nước thi họ thờ ơ lãnh đạm, và nếu có ai đó đề cập với họ, họ tỏ ra hững hờ. Điều đó 



chứng tỏ một sự hao mòn sức sống dân tộc , hay họ cho rằng..chuyện đó có nhà nước lo. Hay 
giới trẻ ngày càng có xu hướng quan tâm đến lợi ích riêng hơn là lợi ích chung.   
 
Nếu nước mất nhà tan, thì lợi ích cá nhân có còn.  Trong khi, giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại, 
không ít những tên tuổi tạo được tiếng vang trên nhiều quốc gia, tạo nhiều bất ngờ cho cộng 
đồng quốc tế về trí tuệ của nòi giống Việt, còn trong nước nếu các bạn không có một vị thế là  
con ông cháu cha, thì khó có khả năng toả sáng.  Các nền văn minh trên thế giới chức năng 
của chính phủ là  tạo điều kiện công bằng cho tất cả mọi người  trong việc được giáo dục và 
đào tạo, còn họ tiến thân như thế nào, là do chính người đó, năng lực của chính cá nhân.  
 
Trong nhiều cuộc thi về các ngành khoa học tự nhiên, có không ít sinh viên học sinh trong 
nước đạt được nhiều giải quốc tế, thế nhưng một thời gian sau họ đã đi về đâu, họ du học 
nước ngoài và ở lại nơi đó hay họ trở về trong nước. Dĩ nhiên, họ có quyền chọn lựa một nơi 
làm họ cảm thấy có khả năng phát triển và thăng tiến và điều đó khiến phiá việt nam gọi là 
«Chảy máu chất xám ». Không thể trách họ vì « Đất lành chim đậu » hơn nữa, việc áp dụng 
các kiến thức và phương pháp của họ liệu có được chấp nhận tại Việt Nam. Giả như họ nắm 
một chức vụ, nhưng họ không phải là ngươì quyết định thi hành một chính sách, mà bởi 1 
nguòi có chức vụ cao hơn nhưng không có khả năng đánh giá 1 chính sách, thì dù đó là một 
chính sách  hay đi chăng nửa cũng không được áp dụng. 
 
 Trong nhiều nước có xã hội tiến bộ, giới trẻ rất quan tâm đến những vấn đề thời sự 
quốc gia, chính sách và hoạt động của các chính khách nơi họ sinh sống. Còn giới trẻ quốc 
nội, họ đam mê các thú vui chốc lát. Tỏ ra vô cảm với chuyển biến và vận hành cuả xã hội 
Việt Nam. Thật bất ngờ khi mà ngaz cả những ngươì trẻ có trình độ học vấn khá cao, cũng chỉ 
quan tâm đến lợi ích cá nhân hơn là lợi ích chung của một quốc gia. Nếu các bạn hỏi họ về 
những tụ điểm vui chơi giải trí, quán xá, cà phê, karaoke..họ sẽ kể ra rất nhanh không cần suy 
nghĩ, nhưng nếu đặt ra cho họ một vấn đề về chính trị xã hội, thì ngay cả một sinh viên đại 
học, cũng không biết bắt đầu bằng các tham luận như thế này.   
 
Trước đây, các quốc gia được hình thành độc lập, rồi trải qua thời kì thuộc địa và đi đến sự 
hợp tác   bàng các qui tắc , các khế uớc song phương, đa phương. Ngày nay lại có xu hướng 
hình thánh khối các quốc gia theo các khối, các liên minh kính tế chính trị, khiến cho một 
quốc gia bị mất đi khả năng độc lập về mốt số chính sách đối ngoại cũng như kinh tế nghĩa là 
nếu một quốc gia trong khối tham gia ký một hiệp ước với một quốc gia độc lập hay một 
nhóm quốc gia nằm ngoài khối, thì hiệp ước đó có giá trị cho toàn khối mà quốc gia đó tham 
gia. Như vậy, các hiệp ước, tuyên bố chung trở thành qui tắc ứng xử cho một quốc gia tham 
gia liên minh. Xét ở khía cạnh từ mô hình chính trị Việt Nam, chắc chắn không ai có thể tin 
rằng Việt Nam sẽ trở thành nước Xã hội chủ nghĩa đó chỉ còn là cái khẩu hiệu bịp những 
người hạn chế về khả năng học hỏi và suy luận xã hội. Nếu hôm nay thế giới đang đi vào quĩ 
đạo của các khối kinh tế chính trị để gia tăng sức mạnh của nhiều quốc gia hợp lại, thì điêu 
đầu tiên đó là sự hình thành các chỉ số về kinh tế, chính trị xã hộ buộc các nước thành viên 
phải quân thủ một cách chác chắn.  
 
Khối Euro là một ví dụ, 10 quốc gia tham gia Euro năm 2004, thì trong đó có 8 quốc gia là 
cựu thành viên của khối cộng sản, và họ phải trải qua một quá trình dài từ khi nộp đơn xin gia 
nhập đến khi chính thức là thành viên, cũng như chứng tỏ sự hình thành của một thể chế dân 
chủ trong nước họ, sự minh bạch và xã hội công dân.  Một nghiên cứu của Liên Minh Euro đã 
chứng minh rằng : Hầu hết các quốc gia thuôc khối liên minh Xô Viết trước đây khi tham gia 
vào liên minh Euro đều có một đặc điểm chung là sự chuyển biến mạnh mẽ của các quốc gia 
này thành các nền dân chủ khi được chấp nhận tham gia liên minh .  Cách đây không lâu, Thủ 



tướng Nhật trong họi nghị các nước ASIA, đã đề nghị việc thành lập một liên minh tương tự 
tại Á Châu. Vậy cơ hội nào cho Việt Nam và các nước độc tài ? 
 
Liệu có thể có thể hình thành một sự đồng nhất quan điểm chính trị xã hội trong lòng giới trẻ 
Việt Nam ? Với xu hướng hiện nay , giới trẻ Việt Nam hiện hình thành nhiều luồng quan 
điểm khác nhau về cái nhìn chính trị xã hội việt Nam :  có nhóm bảo thủ tuyệt đối đi theo 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, có nhóm thờ ơ với lợi ích dân tộc và đi theo tư lợi, vô cảm 
trước thời cuộc, có nhóm cởi mở hơn về quan niệm chính trị và có xu hướng hội nhập với các 
nền văn minh tiến bộ, nhưng còn đa số mất phương hướng. Với thời đại và cuộc cách mạng 
công nghệ thông tin, giới trẻ có cơ hội để đối thoại nhiều hơn nhưng làm thế nào để cuộc đối 
thoại trở nên hữu ích và đi đến một sự đồng nhất quan điểm.  Trước nhất, nếu trình độ giáo 
dục là khác nhau, nền tảng của giáo dựa tren tuyền truyền  và nền tảng giáo dục tư duy là khác 
nhau..để lấp đi lỗ hổng này, thì khả năng ngoại ngữ và truy nhập thông tin, cộng với cơ chế 
minh bạch trong xã hội Việt Nam, mới khiến các bạn trẻ khởi đầu những cuộc tranh luận thực 
sự hữu ích. Tiếp đến,  các bạn trẻ không nên lảng tránh việc tranh luận,  điều mà đa số giới trẻ 
Việt Nam mắc phải, vì tranh luận, là nền tảng căn bản để đi đến một sự thống nhất quan điểm 
và phát triển tư duy, nhưng đòi hỏi người tham gia phải có khả năng trí tuệ, kiến thức đủ và 
tinh thần học hỏi  nếu không sẽ trở thành một cuộc cãi vã không có hồi kết. 
 
Trong một thế giới đa cực như ngày nay, giới trẻ phải đứng giữa một quĩ đạo xoay chuyển 
theo những xu hướng khác nhau , giữa giá trị của sự tự do, giá trị của truyền thống văn hoá 
vốn có của dân tộc, giữa xung đột các ý thức hệ, quan niệm về một lối sống. Ở đây trong 
khuôn khổ của người viết, xin được trình bày hai trường phái như sau . Thứ nhất là trường 
phái tự do từ John Lock đến Adams Smith có thể được đúc kết rằng : Con người sinh ra, vốn 
theo đuổi các lợi ích cá nhân của chính bản thân họ, trước đó Thomas Hobbe cho rằng con 
người la « Sói chống lại với sói » tức là không tồn tại lợi ích chung ở đây họ dùng các khế 
ước giữa họ để đảm bảo các quyền lợi và trách nhiệm lẫn nhau, rồi đến John locke lí luận về 
sự hình thành một nhà nước dân sự nơi để đảm bảo các quyền lợi cá nhân, quyền tự do và 
quyền sở hữu, các quyền căn bản tự nhiên của con người. Và đây cũng là vị triết gia đặt nền 
móng cho tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền vẫn còn được bảo tồn và phát triển đến ngày 
nay. Adams Smith đi thêm một bước khi nói rằng : Khi con người theo đuổi các lợi ích cá 
nhân, thì có một bàn tay vô hình buộc con người phải di vào trong quĩ đạo của lợi ích xã hội. 
Khiếm khuyết của qui luật này là giá trị chung, vì có những tài sản chung càn được bảo vệ 
cũng như những nhóm xã hội nằm ngoài sự vận động của qui luật này như : người tàn tật, 
người thất nghiệp, trẻ em.v.v, và nếu ai cũng lo đeo đuổi tư li thì làm thế nào để bảo vệ những 
tài sản chung của toàn xã hội như : Nguồn nước sạch, không khí, . ví dụ đơn giản nhất là sông 
Mekong bắt nguồn ở Trung Quốc chảy qua Lào, Myanma, Thái Lan, Việt Nam. Nếu người 
Trung Quốc vì tư lợi mà làm ô nhiễm dòng sông ( dĩ nhiên họ khai thác tư lợi trên phần đất 
của họ) trong khi nước ô nhiễm thì chảy qua các nước khác vậy có thể đàm phán để đòi Trung 
Quốc « Trả tiền cho sự ô nhiễm ». Hay không khí, môi trường trái đất đang bị hủy diệt, có 
quốc gia ra sức bảo vệ, thậm chí còn hỗ trợ tài chính cho các nước khác phục hồi lại môi 
trường, thế còn các quốc gia tiếp tục công nghiệp hoá , gia tăng lượng khí thải CO2 vào 
không khí...họ chi bào nhiêu để phục hồi lại môi trường, Và hơn thế nữa : Nếu bạn hút một 
điêú thuốc vì sao thuốc lá luôn bị đánh thuế cao : chính phủ đánh thuế cao một phần để phục 
hồi lại môi trường du khói thuốc thải ra, phần dùng để hộ trợ cho các dịch vụ y tế , sức khỏa 
cộng đồng và cũng là cách giảm bớt lượng thuốc lá tiêu thụ nhưng ít nhất trường hợp này, 
bằng các phương pháp kĩ thuật phân tích kinh tế lượng và khoa học, các hính phủ các quốc gia 
tiến bộ đều có thể tính được mức « Giá » tương đối chính xác . Còn nếu việc phá hủy một môi 
trường, vậy đâu là « Giá » có thể được tính cho việc phục hồi tầng Ozone, Tan băng ở Bắc 
Cực, Hiện tượng nóng ấm toàn cầu.  Đến lượt các nhà theo trường phái vị lợi Jeremy 



Bentham cho rằng phải làm thế nào để trong mộ xã hội tối ưu hoá hạnh phúc của số đông và 
tối thiểu hoá sự bất hạnh trong xã hội, đảm bảo sự công bằng trong việc phân phối thu nhập, 
sự thịnh vượng của một quốc gia, bảo vệ các tài sản và lợi ích chung của xã hội. Đến Warlas, 
ông cho rằng nhà nước phải đóng vai trò đảm bảo sự công bằng xã hội tạo ra một nền tảng 
giáo dục công bằng cho tất cả mọi người có thể theo học, còn họ đi theo xu hướng nào là do 
trí tuệ của mỗi người. Vai trò của chính phủ không thể nhằm bảo vệ một giai cấp, một nhóm 
xã hội nào, mà đảm bảo lợi ích chung trong quan hệ giữa những con người trong xã hội đó, 
điều tiết giữa quyền và nghĩa vụ của các cá nhân trong xã hội. Về mặt chính sách kinh tế xã 
hôi, chính phủ có 3 vai trò : 
 
Ổn định kinh tế vĩ mô như giá cả, tỉ lệ thất nghiệp, hệ thống tài chính v.v 
 
Phân phối sự thịnh vượng quốc gia : Dùng chức năng thuế để giảm bớt khoảng cách giàu 
nghèo, phân phối một cách công bằng  sự thịnh vượng của một quốc gia bất kể nguồn thu 
ngân sách hạn hẹp của quốc gia đó. 
 
Cung cấp dịch vụ công ích : Chỉ cung cấp các sản phẩm mà khu vực tư nhân không thể cung 
cấp, hoặc không hiệu quả trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ này (Do chi phí quá cao, lãng 
phí tài nguyên, hoặc người không có khả năng tài chính, sẽ bị loại bỏ việc sử dụng sản phẩm 
dịch vụ) ví dụ : Quốc phòng, chữa cháy, cấp nước sạch, y tế, giáo dục căn bản.v.v. và điều 
này cũng chính là quan điểm dựa trên tuyên ngôn quốc tế về các quyền căn bản của con người 
 
 Để kết thúc, người viết ước mong các bạn trẻ hiểu được rằng  những giá trị về một xã 
hội đều được hình thành, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ, vấn đề không còn nằm ở chỗ 
giá trị phương tây hay phương đông, mà là giá trị của con người dù anh ta ở bất cứ đâu trong 
bất kì hoàn cảnh xã hội nào. Dù các quốc gia có sự hình thành lịch sử, văn hoá khác nhau, tập 
quán khác nhau, nhưng họ không thể chối bỏ được giá trị nhân phẩm của con người là giá trị 
trường tồn, các quyền con người vốn có phải được tôn trọng và bảo vệ. Cũng như mọi tôn 
giáo đều qui về một mối là giá trị con người, và các tà môn phải được loại bỏ nếu đó là giáo 
phái phủ nhận quyền con người. Chúa Jesu hay Đức Phật dù các ngài không sống ở thế gian 
cùng một thời cùng một khỏang không gian, nhưng những giáo huấn của các ngài đều có 
chung một mục đích giáo huấn chúng ta trở thành con ngươì tốt. Các triết gia phương Tây 
thời trung cổ và các triết gia phương Đông từ Khổng Tử, Lão Tử tuy chưa từng gặp nhau, 
không sống cùng một thời gian, và ngay cả vào thời điểm mà chưa có mối quan hệ ban giao 
nào giữa 2 vùng, nhưng mọi chúng ta đều nhìn nhận rằng  : Các giá trị mà các vị này giáo 
huấn con người đều có những điểm tương đồng nhất định về giá trị của con ngươì, của chân lí 
sống. 
 
PhungViet 
 


