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Ông Ngô Đình Nhu, người được coi là một lý thuyết gia, một chiến lược gia, một nhà tổ 
chức… số 1 của nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Những gì Ông viết nửa thế kỷ trước về Việt Nam và 
thế giới…, ngày nay được coi như là một tiên tri thời cuộc. Trong cuốn “Chính Đề Việt 
Nam”, Ông nhấn mạnh nhiều đến vai trò của “lãnh đạo” và coi “lãnh đạo” là yếu tố quyết  
định thành bại của một cộng đồng (dân tộc):  
 
“1. Việt Nam của chúng ta là một nước nhỏ và yếu lúc nào cũng bị nạn ngoại xâm đe dọa.  
2. Trong công cuộc chống ngoại xâm, một khí giới hữu hiệu nhứt là phát triển lãnh đạo. 3. 
Trong công cuộc phát triển lãnh đạo, điều kiện thiết yếu cần được thỏa mãn là: Thiểu số lãnh 
đạo phải thấu triệt vấn đề cần phải giải quyết của cộng đồng.”  
 
Ngày nay, do sự tiến bộ mọi mặt của con người, sự chuyên viên hoá, phân công hóa, khoa học 
quản trị, cũng như lãnh đạo càng trở nên quan trọng và quyết liệt hơn. Nhưng đã có rất nhiều 
hiểu lầm hay ngộ nhận giữa chuyên viên, quản trị và lãnh đạo làm trở ngại rất nhiều cho việc 
xây dựng và phát triển cộng đồng.  
 
Chuyên viên là những người được đào tạo về một lãnh vực chuyện biệt nào đó như kỹ sư, 
dược sĩ, bác sĩ, kiến trúc sư …họ là nhân tố quyết định trong nguyên tắc vận hành team-work 
và net-work ưu việt của Hoa Kỳ. Không thể có team-work, net-work nếu không có chuyên 
viên. Các chuyên viên trong team-work và net-work làm việc nhịp nhàng theo sự điều khiển 
của các nhà quản trị  
 
Không hẳn một thày giáo dạy giỏi đương nhiên sẽ là một nhà làm chính sách giáo dục giỏi 
cho quốc gia. Không hẳn một bác sĩ giỏi đương nhiên sẽ là một nhà hoạch định chính sách y 
tế giỏi cho đất nước. Để chuyên viên trở thành một nhà làm chính sách, nhà quản trị hay lãnh 
đạo, họ đòi hỏi cần được trang bị rất nhiều yều tố, ngoài khả năng chuyên môn của họ.  
 
Nhiều người không hiểu nguyên tắc “team-work “ và ”net-work” là gì? Khi ra ứng cử hay đắc 
cử rồi, họ cứ thao thao bất tuyệt tuyên bố là sẽ làm việc theo nguyên tắc “team-work” và “net-
work” của Hoa Kỳ. Cái “team” mà họ thành lập gồm một số người, rồi họ tự phân công cho 
nhau: anh A làm việc này, chị B làm việc kia, ông C làm việc nọ… trong khi những vị đó 
chẳng hề có một chút chuyên môn gì về công việc họ đảm nhận, hoặc có chăng chỉ là một 
khái niệm lơ mơ, nghe nói hoặc học lóm được từ ai đó hay do đọc qua một vài bài báo?! Kết 
quả là họ chẳng làm được gì, thậm chí còn làm cho tổ chức càng ngày càng tồi tề hơn, mọi 
người càng chán nản và mất niềm tin hơn…  
 
Sự lẫn lộn giữa chuyên viên, quản trị và lãnh đạo, nhất là giữa lãnh đạo và quản trị đưa đến 
nhiều hệ quả tai hại. Thực vậy, ranh giới giữa 2 lãnh vực này đôi khi rất mơ hồ, không rõ rệt, 
cũng có lúc trùng lắp và giống nhau, làm chúng ta ngộ nhận tưởng chúng là một. Cả hai đều 
có trách nhiệm thật nặng, cả hai đều giữ những chức vụ thật cao và cả hai đều đòi hỏi họ phải 
có tài năng, sự hiểu biết uyên sâu nhất định….Nhưng, thực ra chúng khác nhau rất nhiều. 
 
Theo Nguyễn Hưng Quốc, lãnh đạo và quản trị có nhiều điểm khác nhau:  
“Nhà quản trị giải quyết những vấn đề của hiện tại. Nhà lãnh đạo giải quyết cả hai: vấn đề của 
hiện tại và vấn đề của tương lai. Nhà quản trị cần có óc phân tích chính xác. Nhà lãnh đạo vừa 



cần có sự phân tích chính xác, vừa có tài tiên đoán để hoạch định sẵn những điều chưa tới. 
Nhà quản trị quan tâm đến chuyện làm như thế nào. Nhà lãnh đạo đặt câu hỏi làm gì và tại sao 
lại làm như vậy? Nhà quản trị cần sáng kiến. Nhà lãnh đạo cần viễn kiến. Nhà quản trị nhìn 
vào kết quả của từng quí hay từng năm. Nhà lãnh đạo nhìn kết quả ở cuối chân trời.  
Nhà quản trị làm việc với những con số và với bộ máy hành chánh. Nhà lãnh đạo làm việc với 
những con người. Chung quanh nhà quản trị là các thuộc hạ, mỗi thuộc hạ có một bổn phận 
riêng, trong đó, bổn phận quan trọng nhất là phục tùng. Chung quanh nhà lãnh đạo là là ủng 
hộ viên, cảm tình viên, những người làm việc trên căn bản tự nguyện, hy sinh. Nhà quản trị ra 
lệnh. Nhà lãnh đạo thuyết phục và động viên. Nhà quản trị xô đẩy người khác đi tới. Nhà lãnh 
đạo cuốn hút người khác về phía mình để tất cả cùng đi tới trước.”  
 
Theo Jack Hayhow:  
“Quản trị và lãnh đạo trên thực tế là những công việc hết sức khác biệt. Tuy nhiên, vai trò của 
hai thường trùng lắp. Nhà quản trị thường đóng góp theo một cách riêng, còn nhà lãnh đạo lại 
đóng góp theo một cách khác. Nói một cách nôm na, nhà quản trị thường lưu ý đến cá nhân 
trong thời điểm hiện tại. Nhà lãnh đạo thường chú ý đến tập thể và hướng tới tương lai. Nhà 
quản trị giúp đỡ tổ chức để phát triển từng cá nhân một và sân chơi của họ chính là thời điểm 
hiện tại, hôm nay, tuần này, tháng này…  
 
Mặt khác, mọi nhà lãnh đạo trên hành tinh này thức dậy ngày hôm nay, nhưng nghĩ đến ngày 
mai. Món quà của những nhà lãnh đạo giỏi chính là việc họ tập hợp lại được tinh thần tập thể 
của toàn bộ tổ chức nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nhà lãnh đạo giỏi thường 
dùng tài năng của bản thân để làm truyền nguồn cảm hứng một cách rộng rãi, chia sẻ những 
mối quan tâm tới thực tại mới. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi:”quản trị” và “ lãnh đạo” có 
phải là một? “Chính là “không”. Một cách dứt khoát chính là không.”  
 
Tài năng bản thân” là gì ? Chính là “óc viễn kiến và lực thu hút quần chúng”. Đó là điều kiện 
cần và đủ cho một nhà lãnh đạo giỏi. Có viễn kiến mà không có lực thu hút quần chúng theo 
mình để cùng đi tới thì người có viễn kiến ấy chỉ là chuyên viên. Có sức thu hút quần chúng 
mà không có viễn kiến sẽ dẫn quần chúng đến chỗ bế tắc, thất bại, làm hủy hoại niềm tin, sức 
sống của một tập thể, cộng đồng hay dân tộc.  
 
Như thế, nhà lãnh đạo, lãnh đạo bằng uy tín: quần chúng tin vào lòng nhiệt thành, đức độ, 
nhân cách, bản lãnh, kiến thức và tầm nhìn viễn kiến của nhà lãnh đạo mà tự nguyện đi theo. 
Nhà lãnh đạo thuyết phục và lôi cuốn mọi người theo và cùng đồng hành với mình. Nhà quản 
trị, chỉ huy bằng uy quyền: bằng quyền lực của công ty, công sở, quân đội, quốc gia. Nhà 
quản lý ra lệnh và mọi người phải phục tùng.  
 
Hiện cộng đồng người Việt hải ngoại không thiếu các nhà quản trị tài năng, vì họ đã và đang 
được đào tạo tại các đại học danh tiếng trên thế giới, đồng thời cũng đang nắm giữ các chức 
vụ quan trọng trên mọi lãnh vực, nhưng với các nhà lãnh đạo, chúng ta cần phải nghiêm túc 
coi lại, nhất là ở phạm vi lãnh đạo cộng đồng hiện nay hay quốc gia sau này.  
 
Thế nào là một nhà lãnh đạo đúng nghĩa? Hay nói theo Ông Ngô Đình Nhu: Thế nào là “lãnh 
đạo xứng danh”? Làm cách nào để biết một nhà lãnh đạo có óc viễn kiến và sức thu hút quần 
chúng? Dưới đây là một số những điều kiện mà một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có:  
 
1- Nhiệt thành: lòng tha thiết với việc chung, yêu quê hương và đồng bào thực sự, băn khoăn, 
trăn trở với những khó khăn và nỗi đau khổ, thăng trầm của đất nước, sẵn sàng hy sinh tất cả 
vì cộng đồng, vì quốc gia dân tộc…. Không phải ai đi tu cũng đều là người kính Chúa, kính 



Phật, không phải ai ra sinh hoạt đoàn thể hay cộng đồng đều đã thực sự vì đoàn thể và cộng 
đồng mà hy sinh. Phải tìm hiểu cho kỹ, động lực nào khiến cho họ đi tu? Họ thực sự muốn 
hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa cho Phật hay trốn lính, hoặc thích được gọi bằng Cha 
hay Thầy? Hay vì cha mẹ ao ước mà phải chiều lòng cha mẹ mà đi tu, hoặc hám danh thích 
được mọi người gọi mình là Cha hay Thày?! Tìm hiểu, đánh giá tấm lòng một con người lãnh 
đạo đích thực đòi hỏi nhiều yếu tố và nhất là thời gian và quá trình trải qua chiêm nghiệm.  
 
2- Đạo đức: nhân từ, khiêm tốn, trong sạch, chính trực, minh bạch, quảng đại, bao dung, nhín 
nhường, nhịn nhục, hy sinh… Tuy nhiên, tiêu chuẩn đạo đức cũng tùy không gian và thời 
gian. Có những việc hôm nay là sai lầm, ngày mai là chân lý, hoặc “bên này dãy núi…. là 
chân lý, bên kia là sai lầm”…. Khiêm tốn, tự biết mình là điều cũng rất quan trọng. Không có 
đức khiêm tốn và tự biết mình, nhiều khi một người lãnh đạo một hội đoàn, một năm tổ chức 
được một hai lần sinh hoạt có vẻ rầm rộ, tưởng đâu là mình đã thành “cái đinh” trong cộng 
đồng nên thường tỏ ra kiêu căng, tự mãn, ngạo mạn và hống hách.  
 
3- Nhân cách: thắng không kiêu, bại không nản. Giấy rách luôn giữ lấy lề. Bần cùng không 
sinh đạo tặc. Khó khăn, thất thế, khốn cùng vẫn tự trọng, không khúm núm, quỵ lụy…luôn 
luôn giữ được thể diện, danh dự của mình trong mọi tình huống: nghịch cảnh, cạm bẫy, cám 
dỗ…. Bằng cấp, địa vị, chức vụ càng cao, nhân cách càng lớn. Đạo đức cấm chúng ta không 
được ăn cắp, ăn trộm, nhưng đói có thể ăn xin. Trong khi đó, nhân cách chẳng những cấm 
chúng ta không được ăn trộm mà cấm cả chúng ta không được ăn xin dù có đói khát cách 
mấy…. 
Mọi thứ, dù là tiền bạc, tài sản, vợ con…kẻ thù có thể lấy mất của ta, nhưng chỉ có nhân cách 
của ta là chúng không bao giờ chúng lấy được, chỉ có tự ta làm mất nó mà thôi.  
 
4- Bản lãnh: dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, không đổ thừa cho người 
khác hay thuộc cấp. Biết lắng nghe, nhận lỗi và chấp nhận mọi ý kiến đối nghịch. Bản lãnh là 
yếu tố bắt buộc phải có nơi người lãnh đạo. Nhiều người rất có lòng, rất đạo đức, rất kiến 
thức, rất viễn kiến, nhưng khi cần nói thì không dám nói, khi cần hành động thì không dám 
làm và khi làm lại không dám chịu trách nhiệm! Thấy việc làm sai quấy không dám lên tiếng 
phê phán hay bảo vệ lẽ phải…. sợ mất lòng hoặc thấy khó khăn, nguy hiểm thì tìm cách né 
tránh, bỏ chạy, thoát thân.  
 
5- Kiến thức: trong thời đại chuyên môn hóa, các chuyên viên là những người được đào tạo 
đến nơi đến chốn. Người lãnh đạo phải có kiến thức tổng quát, am tường mọi vấn đề để đủ 
khả năng phân tích, tổng hợp… cũng như khi trao đổi, thảo luận với các chuyên viên chuyên 
ngành. Qua đó tạo được sự kính nể và không bị họ qua mặt. Kiến thức thật là đa dạng và 
phong phú: an ninh, tình báo, kinh tế, tài chánh, chính trị, pháp luật, văn hóa, lịch sử, tôn giáo, 
đảng phái chính trị …  
 
Không có kiến thức về an ninh tình báo thì làm sao “biết địch biết ta” để “trăm trận trăm 
thắng”, làm sao biết được địch đang bí mật làm gì? Đã và đang xâm nhập vào nội bộ, tổ chức 
của ta đến đâu? Phản giám của địch đang tung ra những đòn gì nhằm gây hoang mang, nghi 
ngờ, ly gián, chia rẽ cộng đồng chúng ta? Làm sao biết được tổ chức nào là của bạn, tổ chức 
nào là của thù dựng lên? Đòn nào là đòn thật, đòn giả của bạn và thù? Làm sao ta có được cái 
nhìn đầy đủ về môt sự việc một cách trọn vẹn hơn dưới nhiều góc độ khác nhau. Làm sao ta 
biết được ta có đang bị theo dõi không? Bạn hay thù? Họ theo dõi với mục đích gì? Không có 
kiến thức về an ninh tình báo làm sao những cộng tác viên tình báo chuyên nghiệp dám làm 
việc với mình? Trong khi cuộc chiến hiện tại và cả tương lai vẫn là cuộc chiến của tình báo. 
Biết bao cám dỗ, mua chuộc và cạm bẫy của tình báo địch và của bạn giương ra? Ai có kiến 



thức và có đội ngũ tình báo giỏi, ai nắm bắt được kỹ thuật tình báo cao, người đó sẽ thắng 
trong mọi cuộc chiến.  
 
Kinh tế tài chánh cũng vậy, lãnh đạo không phải là chuyên viên kinh tế tài chánh, nhưng vẫn 
phải có kiến thức về kinh tế, tài chánh, thuế khóa. Nó là huyết mạch và sự sống của tổ chức, 
quốc gia. Không có kiến thức hay sự hiểu biết về lịch sử kinh tế tài chánh, hoạt động của 
những “Ông Trùm” tài chánh thế giới, làm sao lèo lái, luồn lách trước những cạm bẫy, hay trò 
chơi “chiến tranh tiền tệ “ của họ được?!  
 
Chính trị luật pháp cũng thế, không thể nào một nhà lãnh đạo mà không có kiến thức về chính 
trị và luật pháp. Nhiều người sinh hoạt cộng đồng không nắm vững chính trị là gì? Thế nào 
chính trị công dân? Thế nào là chính trị đảng phái? Thế nào là sinh hoạt của các tổ chức xã 
hội dân sự. Cho nên họ lúng túng, không biết phải hành xử thế nào cho đúng với mỗi đối 
tượng và phạm vi sinh hoạt. Không nắm vững luật pháp nên đứng trước việc phải hành động 
lại không dám hành động vì sợ vi phạm pháp luật, hoặc vì không am tường luật pháp nên cứ 
làm bừa nên lại vi phạm pháp luật. Hiến pháp, luật pháp, hiến chương, điều lệ hay nội qui là 
“luật chơi” do chúng ta đồng thuận viết ra và mọi người chúng ta đều bình đảng và có bổn 
phận phải tôn trong “luật chơi” đó. Nhưng nhiều khi có những người tự cho mình có quyền 
ngồi trên hiến pháp và luật chơi.  
 
Văn hóa, lịch sử lại càng phức tạp hơn. Tại Hoa kỳ hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, các 
trường đại học dạy về môn kinh doanh quốc tế họ luôn dạy sinh viên phải nắm vững văn hóa 
các quốc gia bản xứ khi họ đến làm ăn kinh doanh , không nắm vững văn hóa của mỗi sắc 
dân, dân tộc khi ta đến làm ăn với họ, chẳng những chúng ta không thành công mà nhiều khi 
còn mang họa vào thân… 
 
Am tường, thấu hiểu về cội nguồn lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại là điều kiện cần và đủ 
cho những ai muốn bàn luận chuyện chính trị, nhất là những bí ẩn lịch sử, những điều mà 
chốn trường ốc chẳng bao giờ dám đề cập đến. Cụ Lý Đông A nói:”Không thấu hiểu lịch sử, 
không đủ tư cách để nói  chuyện chính trị”, huống chi là chúng ta đang sống thời kỳ “toàn cầu 
hoá” và đang đòi đi “làm lịch sử”, làm cách mạng?  
 
Tôn giáo và đảng phái chính là hai lãnh vực tế nhị nhất. Người ta thường nói, muốn không 
mất lòng nhau thì đừng bao giờ bạn tranh luận với nhau về tôn giáo và chính trị. Nhưng, nhà 
lãnh đạo phải có kiến thức, am tường về mọi tôn giáo và đảng phái chính trị, để tạo được cảm 
thông, tương kính, hài hòa, tránh mâu thuẫn đưa đến mất đoàn kết trong cộng đồng hay quốc 
gia.  
 
Nói về kiến thức và kỹ năng của nhà lãnh đạo thì nhiều lắm, nào là cả thuật hùng biện, nghệ 
thuật nói chuyện trước quần chúng, đắc nhân tâm, thuật dụng người, tướng số học… nghĩa là 
học hoài không bao giờ hết. Ngoài ra, một nhà lãnh đạo, nếu không phải là nhà lập thuyết thì 
ít ra cũng phải là một nhà lý luận, một nhà chiến lược, một nhà tổ chức…  
Tuy nhiên, ở mỗi thứ bậc lãnh đạo đòi hỏi mức độ kiến thức khác nhau, lãnh đạo hội đoàn ái 
hữu hay nghề nghiệp, đồng hương…nó đòi hỏi những kiến thức trong phạm vi đồng hương, 
nghề nghiệp.. cũng như những hiểu biết tương quan tại địa phương. Nhưng nếu lãnh đạo một 
cộng đồng địa phương thì vấn đề lại trở lên phức tạp hơn, vì cộng đồng bao gồm nhiều hội 
đoàn, tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị khác nhau. Cho nên nhu cầu đòi hỏi người lãnh 
đạo phải có nhiều hiểu biết, bản lãnh và tương quan cao hơn, cả đối với các sắc dân bạn, cộng 
đồng bạn và chính quyền địa phương.  



Ở cấp tiểu bang lại đòi hỏi cao hơn nữa, người lãnh đạo không những phải có kiến thức và 
quan hệ trong phạm vi tiểu bang, liên tiểu bang lân cận mà còn phải có kiến thức và quan hệ 
cấp quôc gia.  
 
Ở cấp liên bang hay quốc gia, người lãnh đạo đòi hỏi phải có kiến thức, tầm nhìn cấp quốc gia 
và thế giới về tất cả các lãnh vực. Nếu không có kiến thức và tầm nhìn như thế, họ sẽ không 
sao có cái viễn kiến để đưa ra những sách lược xây dựng, phát triển cộng đồng hay quốc 
gia,.Nếu không thế, làm sao họ có “lực hút” để thuyết phục, lôi kéo được quần chúng cùng hy 
sinh và cùng đồng hành với họ?  
 
Để có những yếu tố kể trên, đôi khi cũng có người do bẩm sinh, nhưng hầu hết phải do huấn 
luyện, học hỏi và tự rèn luyện, cũng như phải qua trải nghiệm của cuộc sống, thử thách cuộc 
đời và công tác. Không nơi nào đào tạo cán bộ kỹ lưỡng bằng các cơ quan tình báo, tôn giáo 
và đảng phái chính trị, nhưng con người thì yếu đuối và cuộc đời đầy rẫy cám dỗ và cạm bẫy, 
đã khiến không ít người bị sa ngã, bỏ cuộc hay bị đào thải giữa đường. Mọi người đã và đang 
được đào tạo, họ vẫn cần được trải qua thử thách như vàng thử lửa và không bao giờ bỏ qua 
nguyên tắc loại trừ.  
 
Đôi khi người ta cho rằng, “lãnh đạo không nhất thiết phải là người giỏi mà là người biết qui 
tụ những người giỏi chung quanh mình”. Nhưng, nếu không giỏi thì biết ai là người giỏi mà 
mời họ đến giúp mình, mà người giỏi thì đâu phải ai nhờ họ cũng giúp, họ chỉ giúp những 
người đáng giúp, nghĩa là phải là người có lòng, có đủ đạo đức, nhân cách, bản lãnh, kiến 
thức, viễn kiến …trình độ để hiểu những gì họ cống hiến và đủ khả năng để biến những cống 
hiến của họ thành hiện thực và qua đó tăng thêm được “lực hút” quần chúng để canh tân, thay 
đổi xã hội. Như vậy, người lãnh đạo nếu chưa phải là người “giỏi” thì ít ra cũng phải là người 
“biết”, nghĩa là có kiến thức tổng quát đủ biết ai là  người giỏi, biết điều gì là đúng hay chưa 
đúng… đủ trình độ để không cảm thấy hụt hẫng, mặc cảm khi thảo luận với các chuyên viên 
hay các nhà cố vấn.  
 
Kiến thức thì bao la, học cả đời không bao giờ hết, vấn đề là nên học cái gì và học thế nào để 
có thể xử dụng kiến thức đó thành “nguồn truyền cảm hứng” nhằm thuyết phục và lôi kéo 
quần chúng cùng đồng hành với mình để xông tới. Chốn trường ốc chỉ cung cấp cho chúng ta 
độ 30%, sách vở, tài liệu cho chúng ta độ 30% nữa, kế đến cuộc đời, kinh nghiệm từng trải độ 
20%, phần còn lại là cơ duyên, hoặc được thọ huấn một cách đặc biệt nơi các “lò” chuyên 
nghiệp hay các nhà hoạt động lỗi lạc, uyên thâm, đã từng can dự vào những việc hệ trọng của 
quốc gia và thế giới … 
 
Họ hé mở cánh cửa để chúng ta thấy và hiểu được những bí ẩn, uẩn khúc của lịch sử làm chìa 
khóa giúp chúng ta suy luận và viễn kiến được tương lai, những điều mà chốn trường ốc 
chẳng bao giờ nói đến. Nó là những “bí quyết” hay “đòn tủ” của riêng mỗi người mà họ chỉ 
truyền cho những ai mà họ tin rằng người đó có thể tiếp thu và tiếp nối con đường họ đang đi 
dở dang.. Chúng ta thường nghe nói:”Tìm thày học đạo”. Thực tế không phải như vậy mà 
chính thày đi tìm trò để truyền đạt. Những người được các bậc kỳ tài, thạc đức nhận truyền 
dạy ắt hẳn không có nhiều, bởi điều kiện rất khắt khe.  
 
Chiếc áo không làm nên thày tu, được bầu làm chủ tịch một cộng đồng ta đừng tưởng ta đã là 
“lãnh đạo” rồi, càng không thể nghĩ mình đang là thị trưởng, thống đốc hay tổng thống để 
“chỉ tay năm ngón” mà nên tự hỏi ta đã có đủ những điều kiện cần thiết để đảm nhiệm chức 
vụ mà ta vừa được tín nhiệm chưa? Có bao nhiêu và đang thiếu những gì cần phải ráo riết học 
hỏi, trui rèn … Dù là Tổng Thống Hoa Kỳ, sau khi đắc cử cũng phải được học ăn, học nói, 



học đi, học đứng, học ngồi … để hạn chế tối đa những sơ xuất làm tổn thương đến uy tín, 
danh dự của một dân tộc.  
 
Bàn về vấn đề lãnh đạo, nửa thế kỷ trước, trong cuốn “Chính đề Việt Nam” Ông Ngô Đình 
Nhu viết: “một lãnh đạo xứng danh phải hội đủ những yếu tố:  
- Thiểu số lãnh đạo xứng danh phải bao gồm những người có đạo đức. Nghĩa là có “Nhân” 
theo cổ nhân.  
- Thiểu số lãnh đạo xứng danh phải gồm những người có đủ khả năng vật chất, lý trí và tinh 
thần để ứng phó với các tình thế. Nghĩa là có “Dũng” và có “Lược” theo cổ nhân.  
- Thiểu số lãnh đạo xứng danh phải gồm những người thấu triệt vấn đề cần phải giải quyết của 
tập thể. Nghĩa là có “Trí” theo cổ nhân.  
- Thiểu số lãnh đạo xứng danh phải thấu triệt vấn đề, để hướng dẫn cộng đồng trên đường tiến 
hóa, thích nghi chẳng những với khung cảnh của thế hệ hiện tại, mà lại còn với đời sống vĩnh 
cửu của cộng đồng.  
 
Các đức tính “Nhân” “Dũng” “Lược” phát sinh từ một căn bản thiên phú, nếu được hoàn cảnh 
bên ngòai xã hội và cố gắng bên trong cá nhân nuôi dưỡng và rèn luyện, sẽ phát triển đến 
đúng mức. Nhưng nếu không gặp được cơ hội rèn luyện và phát triển, các đức tính trên, vì là 
thiên phú, vẫn tồn tại trong bản chất. Do đó, các đức tính “Nhân” “Dũng” “Lược” là những 
điều kiện chủ quan. “Trí” nghĩa là thấu triệt vấn đề cần phải giải quyết của cộng đồng, là một 
điều kiện khách quan. Bởi vì sự thấu triệt vấn đề chỉ có thể được thực hiện bằng cách sưu tầm, 
khảo cứu, phân tích, lĩnh hội, quan sát và tổng kết những tài liệu bên ngoài liên quan đến vấn 
đề. Không có tài liệu bên ngoài thì một bộ óc dù thông minh xuất chúng, cũng không làm sao 
hiểu được vấn đề.”  
 
Điều kiện cần và đủ cho một người lãnh đạo là như vậy, dù là xưa hay là nay.  
 
Chúng ta hay lầm lẫn giữa chuyên viên, quản trị và lãnh đạo nên thường hay xảy ra tình trạng 
người chuyên viên giành quyền người quản trị và người lãnh đạo đi làm công việc của chuyên 
viên hoặc giành làm công việc của người quản trị. Vì quần chúng cũng không phân biệt rõ 
điều kiện nào là điều kiện cần và đủ cho một người lãnh đạo đúng nghĩa hay “lãnh đạo xứng 
danh” cho nên khi gặp một người có chút bằng cấp, chút kinh nghiệm nghị trường, ăn nói lưu 
loát, có chút bề dày hoạt động … họ tưởng đâu đó là người giỏi liền trao quyền cho họ. Hậu 
quả là tập thể hay quốc gia bị gánh chịu những hậu quả khôn lường.  
Tại các quốc gia trên thế giới, tổng hội sinh viên, các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức nghiệp 
đoàn, tổ chức đảng phái chính trị…chính là những nơi đào tạo và cung cấp lãnh đạo các cấp 
cho quốc gia. Có điều là tại hải ngoại, cộng đồng và các tổ chức đảng phái chính trị đã ý thức 
được sứ mạng trọng đại đó chưa? Và nếu đã ý thức thì đã có đủ khả năng, tầm vóc và điểu 
kiện để thực hiện chưa?  
 
Trở ngại chính của cộng đồng và cả dân tộc chúng ta là bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nền văn 
hóa Đông Phương: gia trưởng, phong kiến, thụ động, thiếu tinh thần trách nhiệm đóng góp 
với xã hội: “Bạn không muốn người khác làm điều gì cho bạn, bạn hãy đừng làm điều đó cho 
người khác”, “Đèn nhà ai nhà ấy rạng” : “Cha chung không ai khóc”,”, . Trong khi đó, văn 
hóa Phương Tây lại khác hẳn:” Bạn muốn người khác làm gì cho bạn, bạn hãy làm điều đó 
cho họ trước đi”. Đó là nguyên do chính tại sao dân chúng các nước Phương Tây họ đóng góp 
vào các quỹ từ thiện hay xã hội nhiều, nhất là tại Hoa Kỳ (gần 400 t ỷ Dola năm 2011), nhờ 
vậy xã hội, đất nước của họ thăng tiến, phát triển và giàu mạnh. Lỗi này tại văn hóa của ta, 
hay tại ta không chịu học khôn nơi xứ người?!  



Người dân của chúng ta như những con chim bị tên bắn quá nhiền lần, một phần vì óc phong 
kiến gia trưởng, nhưng có lẽ một phần không kém quan trọng, đó là “người lãnh đạo” của 
chúng đã hành xử chưa đúng là “nhà lãnh đạo”. Giống như một tài xế, được giao xe và xăng 
nhớt, nhưng tài xế thay vì dùng xe để phục vụ công ích, ích lợi cho người dân thì lại lái xe đi 
cho những chuyện riêng của mình…Rồi cảnh tranh giành, cãi cọ với những ngôn từ bất xứng 
… khiến người dân, nhất là những người trẻ được hấp thụ nền giáo dục dân chủ và nhân bản 
sinh ra coi thường, bất mãn, bất hợp tác, xa lánh và không đóng góp nữa!  
 
Hậu quả là mất niềm tin, khi có tài xế giỏi, có lương tâm thì xe không có, hoặc nếu có, nhưng 
không có xăng thì cũng đành bó tay. Khôi phục lại niềm tin là vấn đề tiên quyết cho việc phục 
hoạt lại sinh hoạt cộng đồng và xây dựng lại quốc gia sau này.  
 
Điều kiện của dân chủ là đạo đức, chân thành, công bằng, minh bạch và công khai. Cốt lõi của 
dân chủ là quyền lựa chọn và thay thế người lãnh đạo, nhưng không thể họp hơn mười ngàn 
ông trưởng ấp lại để bầu ra một ông Tổng Thống! Đó cũng là dân chủ và do  
dân bầu mà?! Bởi mỗi cấp lãnh đạo nó đòi hỏi một số những điều kiện nhất định mà một 
người lãnh đạo bắt buộc phải có.  
 
Vì chúng ta không phải là thiên thần nên chúng ta cần được lãnh đạo, vì lãnh đạo không phải 
là thần thánh nên lãnh đạo cần phải được kiểm soát. Đó là nguyên tắc “Cân bằng quyền lực” 
của nền dân chủ tam quyền phân lập Hoa kỳ. Chúng ta chỉ bắt chước họ phân quyền, nhưng 
chúng ta không học cách họ vận hành guồng máy của họ. Mà muốn vận hành guồng máy, 
chúng ta phải có chuyên viên, có quản trị và có lãnh đạo. Muốn thế chúng ta phải đào tạo và 
huấn luyện.  
 
Không cùng nhìn về một hướng, không nói chung một “ngôn ngữ kỹ thuật” làm sao chúng ta 
hiều nhau mà vận hành được?! Không nắm vững nguyên tắc, không có kiến thức chuyên môn 
làm sao chúng ta “ giám sát” hay kiểm soát được?! Đó là chưa kể chúng ta hay mắc bệnh cả 
nể, sợ mất lòng anh em, không đủ bản lãnh để bảo vệ “luật chơi”, hoặc phán quyết nào có lợi 
cho phe ta thì ta hoan hô, bất lợi thì ta la làng, lên án,  chửi rủa…khiến người ngoài đánh giá 
chúng ta là thiếu trưởng thành.  
 
Thận trọng là đức tính cần thiết của người lãnh đạo, nhưng đa nghi thì lại là đại họa: nhìn đâu 
và nhìn ai cũng là kẻ thù, thành ra nhiều khi biến bạn thành thù. Thay vì biến kẻ thù của kẻ 
thù thành bạn của ta, nhưng vì óc cố chấp, hẹp hòi, đố kỵ, đa nghi… ta lại đẩy kẻ thù của kẻ 
thù trở thành kẻ thù của ta, nhiều khi lại trở nên đồng minh của kẻ thù?!  
 
Nếu chưa tìm đâu ra những người đầy đủ những điều kiện nêu trên thì làm sao? Nửa thế kỷ 
trước Ông Ngô Đình Nhu cũng đã đặt vấn đề này:  
“Các đức tính trên đều cần thiết cho một sự lãnh đạo xứng danh. Tuy nhiên, trong thực tế, sự 
khiếm khuyết một trong các đức tính, không mang đến những hậu quả như nhau. Một sự lãnh 
đạo có đủ “Nhân” “Dũng” “Lược” nhưng không thấu triệt vấn đề cần phải giải quyết của cộng 
đồng không thể đưa con thuyền cộng đồng đến chiến thắng.  
 
Một sự lãnh đạo, dù thiếu “Nhân” “Dũng” “Lược”, nhưng lại thấu triệt vấn đề của cộng đồng, 
vẫn có hy vọng mang thắng lợi về cho cộng đồng, dù rằng thắng lợi đó phải trả bằng những 
gian lao và tang tóc.  
 
Chúng ta có thể ví trường hợp thứ nhất với trường hợp của một người có xe và đánh xe rất tài, 
phát tốc độ, kềm cương ngựa tới, kéo ngựa lui, quanh phải, quanh trái vừa mau lẹ, vừa khoan 



thai không ai bì kiẹp. Nhưng lộ trình lại không biết. Như thế, dù xe có phóng nước lớn và 
vượt nghìn dặm cũng không đưa được khách đến nơi cần phải đến, vì chính người đánh xe 
cũng không biết đó là nơi nào. Trường hợp thứ hai là trường hợp của một người không xe và 
cũng không biết đánh xe, nhưng lại thấu triệt lộ trình. Như vậy những người đồng hành với 
người này, có ngày sẽ đến nơi phải đến, tuy biết rằng cuộc hành trình sẽ đầy gian lao và đòi 
hỏi nhiều kiên nhẫn.  
 
Suy luận như trên đây không có nghĩa là muốn chứng minh rằng “Nhân” “Dũng” “Lược” 
không thiết yếu cho sự lãnh đạo. Nhưng để chỉ rõ rằng mặc dù các đức tính “Nhân” “Dũng” 
“Lược” “Trí” đều cần thiết, tuy nhiên sự thấu triệt vấn đề cần phải giải quyết của cộng đồng là 
quan trọng hơn cả.”  
 
Nhưng “thấu triệt vấn đề cần phải giải quyết của cộng đồng (dân tộc) là quan trọng hơn cả” là 
gì? Phải chăng là phải “biết ta biết người”. Biết ta có gì, thiếu gì, cần gì và phải làm gì? Mà 
muốn biết phải làm gì thì phải “biết người” đã, đang và sẽ làm gì? Vì thế giới đang ở thời đại 
toàn cầu hóa nên “biết người” là biết toàn diện về thế giới. Biết về thế giới là phải biết về 
“quyền lực Mỹ”, “quyền lực toàn cầu” và chiến lược của các siêu cường…những thế lực, 
quyền lực sắp đặt trật tự và hướng đi của nhân loại, cũng như những thế lực muốn phá bỏ trật 
tự và thống trị thế giới, chiến tranh giữa các nền văn minh ….  
 
Không thấu hiểu vấn đề này, chúng ta như những người đi xem phim bị nhập phim nên tưởng 
phim là thật, xem Tổng Thống Mỹ như là một hoàng đế toàn quyền, chứ đâu biết Tổng Thống 
chẳng qua cũng chỉ như một kép chính, do khán giả bầu chọn qua 2 hãng phim khổng lồ là 
Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà các nhà “đạo diễn” có bổn phận phải nhào nặn, uốn nắn sao cho 
diễn đúng vai, cương ẩu, hỏng việc là “mời” đi “cõi” khác chơi. Vấn đề chính là phải “biết” 
được “truyện phim” và “kịch bản” để qua đó chúng ta nương theo họ mà hoạch định được 
hướng đi của dân tộc mình. Giàu mạnh như Nhật, Anh, Pháp, Đức hay Tàu … họ đều phải 
xem Mỹ tính gì và qua đó họ tìm cách đối phó hay nương theo mà tiến. Đó chính là “thấu triệt 
vấn đề” hay “viễn kiến” là vậy.  
 
Ngày nay, tình trạng cộng đồng bi đát hơn bao giờ hết, nhưng chưa hẳn chúng ta không còn 
có cách giải quyết. Cần thành tâm, thiện chí, đặt quyền lợi của cộng đồng và đất nước là tối 
thượng. Chúng ta sẽ tìm ra trong chúng ta, những ai hội đủ các điều kiện nhiều nhất, rồi chọn 
họ làm việc với nhau như một team-work. Họ sẽ bổ xung cho nhau. Đừng ngại là nhiều anh 
chị em còn xa lạ khó mà làm việc với nhau được.  
 
Chỉ cần có lòng, khiêm tốn, chịu học hỏi, cầu tiến, tương kính nhau, đặt quyền lợi chung lên 
trên hết thì ai ai cũng có thể làm việc chung với nhau được. Hãy xem các chuyên viên của 
Hoa Kỳ, nhiều người chưa bao giờ biết nhau, nhưng khi họ được phân công tác tại một nơi 
nào đó, họ chỉ cần biết ai là người trong team của họ là họ có thể ráp lại với nhau làm việc 
theo nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người.  
 
Thực ra, vẫn tồn tại nơi cộng đồng những vấn nạn chưa giải quyết được: thế hệ cao niên thì tự 
hào về kinh nghiệm trong quá khứ, trong khi đó thì đa số tự ti, mặc cảm về khả năng ngoại 
ngữ khi giao tiếp với dân bản xứ và chính quyền địa phương. Thế hệ trẻ được lợi thế là được 
thành đạt trong môi trường giáo dục dân chủ, nhân bản, lại thông thạo ngoại ngữ, nhưng lại 
gặp rất nhiều khó khăn ở chính ngôn ngữ mẻ đẻ của mình, cũng như lịch sử, văn hóa dân tộc 
mình. Đây là trở ngại lớn đối với những vị lãnh đạo trong cộng đồng. Nếu thế hệ cao niên trở 
ngại 1 thì thế hệ trẻ trở ngại 2-3, bởi lẽ không thể lãnh đạo một cộng đồng mà chính người 
lãnh đạo không nói được ngôn ngữ, không hiểu văn hóa, lịch sử của chính cộng đồng dân tộc 



mình. Người cao niên không còn điều kiện học hỏi thêm vì vốn thời gian đang cạn kiệt, trong 
khi người trẻ còn đầy hứa hẹn chỉ cần quyết tâm.  
 
Vì vậy, phải chuẩn bị ngay vấn đề đào tạo và huấn luyện. Con người là yếu tố quyết định, 
nhưng con người phải được đào tạo và huấn luyện. Không ai sinh ra tự nhiên thành vĩ nhân, 
tất cả đều phải khiêm tốn và học hỏi, học hỏi không ngừng, mọi nơi và mọi lúc. Trong khi chờ 
đợi tuổi trẻ trưởng thành, người cao niên và người trẻ tuổi nên làm việc với nhau như một 
team-work.  
 
Việc đào tạo lãnh đạo quả là việc lâu dài và đầy khó khăn, một chuyên viên sau khi được đào 
tạo thêm để thành nhà quản trị, họ cần ít nhất 10 năm trải nghiệm để trở thành nhà quản trị 
giỏi và để trở thành nhà lãnh đạo giỏi, họ cần ít nhất 10 đến 20 năm nữa . Như vậy, nếu ai đó 
gặp may mắn, xuông sẻ trên con đường đào tạo để trở thành người lãnh đạo giỏi, ít nhất khi 
ấy họ cũng khoảng trên dưới 50 tuổi đời.  
 
Có lãnh đạo giỏi rồi vẫn chưa đủ, phía bị lãnh đạo (quần chúng) cũng cần phải có sự hiểu biết 
về tầm quan trọng của một người lãnh đạo đối với cộng đồng và đất nước. Phải có trình độ và 
sự hiều biết để hiểu và nhận biết được ai là người đích thực có đủ yếu tố và điều kiện nhất 
trong cộng đồng để bầu họ ra lãnh đạo. Không thể họp một ngàn ông trưởng ấp lại rồi bầu với 
nhau ra một ông lãnh đạo đất nước, cũng vậy, không thể họp một ngàn tay đua xe đạp lại rồi 
bầu ra một người bảo họ lái xe hơi, trong khi họ chưa bao giờ lái.  
 
Có nhiều khi chúng ta hành xử rất mâu thuẫn, chúng ta không bao giờ dám lên một chiếc xe 
để cho một người chưa bao giờ lái xe chở chúng ta đi, nhưng chúng ta lại quá dễ dãi và phó 
mặc cộng đồng và chuyện đất nước cho một số người mà chúng ta chẳng quan tâm đến đức 
hạnh, nhân cách, bản lãnh, tri thức và viễn kiến của họ?! Trách nhiệm thất bại của cộng đồng 
hay đất nước không hẳn chỉ là trách nhiện từ phía những người lãnh đạo mà còn là sự thờ ơ, 
vô cảm, thiếu trách nhiệm của cả những người bị lãnh đạo (quần chúng).  
 
Một cộng đồng mạnh chưa hẳn là một cộng đồng có nhiều người giàu, có nhiều chuyên viên, 
chất xám…mà phải là một cộng đồng đoàn kết, cùng tham gia và chia sẻ trách nhiệm chung 
với cộng đồng. Một cộng đồng không được sự tham gia, đóng góp của mọi người, cộng đồng 
đó chỉ là cái vỏ. Để duy trì sự hiện diện của “cộng đồng vỏ”, người “lãnh đạo” cộng đồng 
hoặc phải bỏ tiền túi ra nhằm duy trì sinh hoạt cầm chừng, lấy lệ và như thế lâu ngày họ coi 
cộng đồng như là của riêng họ, hoặc họ phải nhận sự “giúp đỡ” của một cá nhân, một nhóm 
hay một tổ chức nào đó về tài chánh hay nhân sự, hoặc cả hai, như vậy đương nhiên họ bị ảnh 
hưởng, khuynh loát hay khống chế bởi cá nhân hay tổ chức đó.  
 
Những cá nhân hay tổ chức bỏ tài chánh, phương và nhân sự ra nhằm lèo lái hay khuynh loát 
cộng đồng, nếu không được họ sẽ “cúp” phương tiện, tài chánh và cả nhân sự nhằm đẩy cộng 
đồng vào tình trạng tê liệt. Vì sợ cộng đồng bị tê liệt nên “lãnh đạo” cộng đồng đành phải 
chấp nhận sự “khuynh loát” cho qua chuyện.. Hậu quả là cộng đồng bị tê liệt hoặc trở thành 
công cụ cho một tổ chức hay thế lực tình báo bạn và thù.  
 
Quần chúng thấy cộng đồng bị chi phối bởi một cá nhân hay tổ chức nào đó nên quần chúng 
càng xa lánh cộng đồng. Thay vì thấy vậy, mỗi người đều phải sắn tay áo lên xông vào, kẻ 
góp công, người góp của …để cứu cộng đồng, bảo vệ cộng đồng giữ được tính độc lập và 
phát triển, nhiều người lại xa lánh, dèm pha, khích bác…. Đây là một cái vòng luẩn quẩn mà 
các cộng đồng người Việt khắp nơi đang gặp phải.  



Để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này, chúng ta cần có một lãnh đạo hay một ban lãnh đạo giỏi để 
phá tan tản băng “vô cảm”, “khủng hoảng niềm tin”, “tiếu tinh thần trách nhiệm” đang có nơi 
mỗi người.  
 
Sau khi đánh thắng quân nhà Minh, giành lại được độc lập cho nước nhà. Nguyễn Trãi đã 
tổng kết và đưa ra kết luận: Sở dĩ dân tộc ta đánh thắng được ngoại xâm là nhờ 3 yếu tố:  
1- Chính nghĩa.  
2- Huy động được sức mạnh toàn dân.  
3- Có anh hùng hào kiệt.  
Có chính nghĩa, nhưng không có anh hùng hào kiệt, nghĩa là không có lãnh đạo chúng ta sẽ 
không huy động được sức mạnh toàn dân. Như vậy, lãnh đạo vẫn là yếu tố quan trọng nhất.  
 
Cộng đồng là tổ chức duy nhất có tổ chức và nhân sự tại mỗi địa phương trên toàn nước Mỹ 
và là tổ chức duy nhất còn có khả năng huy động được quần chúng hơn bất cứ tổ chức, đảng 
phái nào hiện tại. Nhưng trong thời gian qua, chính những người “lãnh đạo” cộng đồng đã và 
đang làm xói mòn uy tín của cộng đồng qua các tranh cãi, tranh giành mang tính cá nhân chủ 
nghĩa, cục bộ và phe nhóm.  
 
Cần phải thực tâm suy nghĩ và chấn chỉnh lại Cộng Đồng. Cộng Đồng cần “lột xác”, “hóa 
thân”, “thay tâm” và “biến hồn”, nếu không Cộng Đồng chỉ là một Hiệp Hội như muôn vàn 
Hiệp Hội khác, thay vì là một Tổ Chức như bao nhiêu người kỳ vọng.  
 
Ước mong mỗi người chúng ta hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, thành tâm sám hối, mở 
rộng lòng bao dung, bỏ qua mọi dị biệt, bất đồng, để cùng nhau lựa chọn và xây dựng được 
những nhà lãnh đạo tương lai, nhằm phục hoạt lại niềm tin, xây dựng cộng đồng và quốc gia 
sau này.  
 
Philadelphia, ngày 15 tháng 8 năm 2012  


