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Từ  Tư bản thân hữu đến Cộng sản thân hữu 

Bài 2: Về Chủ nghĩa cộng sản thân hữu 

Từ đâ ̀ u thê ́  kỷ 21 đê ́n nây, nhiê ̀ u học giẩ phương Tâ y đẫ quân tâ m nghiê n cứu hiê ̣ n tượng 
“tư bẩn thâ n hữu” tậi Trung Quo ́ c. Tuy nhiê n, khi vâ ̣ n dụng khấi niê ̣m “tư bẩn thâ n hữu” 
vầo hoần cẩnh củâ quo ́ c giâ co ̣ ng sẩn hâ ̣ u-toần trị nầy, cấc nhầ nghiê n cứu đẫ nhânh chóng 
nhâ ̣ n râ mo ̣ t so ́  đâ ̣ c điê ̉m riê ng biê ̣ t. Vì vâ ̣ y, trong khi mo ̣ t so ́  học giẩ sử dụng thuâ ̣ t ngữ 
“Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu với đặc điểm Trung Quốc” (Crony Capitalism with Chinese 
Characteristics), mo ̣ t so ́  học giẩ khấc (như Brucê Dickson, Minxin Pêi, …) đã mậnh dận sử 
dụng khái niệm “Chủ nghĩa Cộng sản Thân hữu” (Crony Communism) đê ̉  nhâ ́ n mậnh tính 
châ ́ t đâ ̣ c thù, riê ng biê ̣ t đó. 

Tư bản đỏ và  Chủ nghĩa co ̣ ng sản thân hữu: 

Mo ̣ t trong những nết đâ ̣ c thù củâ hiê ̣n tượng “tư bẩn thâ n hữu” tậi Trung Quo ́ c lầ bê n cậnh 
các nhầ “tư bẩn-thâ n hữu” tho ng thường (nghĩâ lầ những nhầ tư bẩn có quân hê ̣  “thâ n 
thiê ́ t” với cấc quân chức trong bo ̣  mấy câ m quyê n), còn có cấc nhầ tư bản đỏ (red 
capitalists) – tức lầ các nhà tư bản đo ̀ng thời là đảng viên co ̣ ng sản.  

Brucê J. Dickson – giấo sư khoâ chính trị học vầ quân hê ̣  quo ́ c tê ́  tậi Đậi học Gêorgê 
Wâshington (Hoâ Kỳ), lầ mo ̣ t trong những học giẩ chú ý đê ́n chủ đê ̀  nầy. Trong cuo ́ n Red 
Capitalists (xuâ ́ t bẩn nâ m 2003) vầ cuo ́ n Allies of the State. China’s Private Entrepreneurs 
and Democratic Change (viê ́ t chung với Jie Chen, xuâ ́ t bẩn nâ m 2010), o ng đẫ phâ n tích ti ̉
mỉ những đâ ̣ c điê ̉m củâ loại hình “tư bẩn đỏ” tậi Trung Quo ́ c đê ̉  tìm cấch lý giẩi tậi sâo sự 
phất triê ̉ n củâ giai cấp tư sản thành thị  (urban bourgeoisie) tậi quo ́ c giâ đo ng dâ n nhâ ́ t thê ́  
giới nầy lậi kho ng dâ ̃ n đê ́n những thây đo ̉ i có lợi cho tự do, dâ n chủ. Trong một tiểu luận 
công bố năm 2008,1 Bruce Dickson đẫ nêu bật một số đặc điểm đáng chú ý củâ chủ nghĩâ 
cộng sản thân hữu tại Trung Quốc như sâu: 

1) Chịu sự chi phối của đảng cộng sản cầm quyền:  Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – 
tác nhân trung tâm củâ chế độ chính trị tại Trung Quốc, đồng thời cũng là trung tâm của 
chủ nghĩa cộng sản thân hữu. Do yếu tố thên chốt này, tầng lớp được hưởng lợi từ chủ 
nghĩâ cộng sản thân hữu là các đảng viên cộng sản và giâ đình củâ họ. Ông nhận xét: “Trong 
khi con cái củâ các nhà lãnh đạo thuộc các thế hệ thứ nhất và thứ hâi thường thêo gương 
châ để vào đảng, chính quyền và quân đội, thì con cái củâ các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ 
thứ bâ và thứ tư đều đi vào lĩnh vực kinh doânh (hoặc trong trường hợp củâ con gái Hồ 
Cẩm Đào và con gái Ôn Giâ Bảo – đã cưới các nhà kinh doânh nổi bật nhất). Một báo cáo 
nội bộ (được cho là xuất phát từ Trường Đảng) đã chỉ rõ rằng 90% những người siêu-giàu 
củâ Trung Quốc (tức là những người có tài sản trên 100 triệu yuân) là con cái củâ các quân 
chức câo cấp. Đây là một ví dụ cực đoân, nhưng hiểu thêo một nghĩâ rộng hơn, sự tập 
trung tài sản vào tây những người có quân hệ tốt về chính trị là bản chất củâ chủ nghĩâ 
cộng sản thân hữu.”  

Tầng lớp “tư bản đỏ” (red capitalists) này bâo gồm hâi loậi: (1) các đẩng viê n “hậ hẩi”2 

(xia hai 下海), nghĩâ lầ những đẩng viê n “dâ ́ n thâ n” vầo con đường kinh doânh lầm giầu vầ 

(2) cấc nhầ kinh doânh thầnh đật được kê ́ t nập vầo đẩng co ̣ ng sẩn.  
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2) Phi tập trung, khuếch tán và có xu hướng bành trướng: Khác với tư bản thân hữu ở các 
nước khác (vd: các nước Đông Nâm Á), chủ nghĩâ cộng sản thân hữu củâ Trung Quốc 
không chịu sự chi phối bởi một giâ đình, một dòng họ hoặc các nhà lãnh đạo ở trung ương, 
mà lôi cuốn các quan chức ở tất cả các cấp của bậc thang chính trị. Khác với nước Nga hậu-
cộng sản – nơi mà của cải tập trung vào tay của một số ít cá nhân có quan hệ tốt về chính 
trị (các nhà tư bản đầu sỏ, tycoons), công cuộc tư nhân hóâ ở Trung Quốc không dẫn đến 
một sự tập trung về của cải. Thây vào đó, khu vực tư nhân ở đây có đặc điểm là sự vượt 
trội của các xí nghiệp nhỏ và vừa. 

Do chủ trương củâ ĐCSTQ, chủ nghĩâ cộng sản thân hữu đã phát triển mạnh mẽ theo chiều 
rộng. Theo thống kê củâ Dickson, vào năm 1993, chỉ có khoảng 13% các nhà kinh doanh 
tư nhân là đảng viên; khoảng 2007, con số đó tăng gần gấp ba, lên đến 38%. 

3) Có tính chất gia trưởng (paternalistic) và cộng sinh (symbiotic): các quan chức củâ đảng 
và chính quyền ở các cấp đóng vâi trò bảo trợ, hướng dẫn công việc làm ăn của giới tư 
bản. Từ tháng 4 năm 2000, dưới thời của Giang Trạch Dân, các trường đảng đã mở cửâ để 
đón nhận các nhà kinh doânh tư nhân. Tính đến năm 2006, đã có trên 10 ngàn nhà kinh 
doanh từ khắp đất nước theo học các lớp tại Trường Đảng Trung ương. Đó là chưâ kể đến 
các lớp được mở tại các trường đảng tại địâ phương. Mặc dù việc kết nạp các nhà tư bản 
đã bị cấm chỉ kể từ sau sự kiện Thiên An Môn (tháng 6 năm 1989), từ năm 2001, sâu khi 
Giâng đọc bài diễn văn nổi tiếng về học thuyết “Bâ đại diện”, đảng cầm quyền đã mở cửa 
lại để đón nhận các nhà tư bản làm ăn giỏi.  

Sở dĩ lãnh đạo đảng ở mọi cấp đều đóng vâi trò bảo trợ, giúp đỡ, hướng dẫn giới kinh 
doânh tư nhân là vì họ có chung một mục tiêu: đẩy mạnh “tăng trưởng kinh tế” (economic 
growth). Đảng cộng sản cầm quyền vừa muốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, lại vừa muốn 
kiểm soát giới kinh doânh, ngăn ngừa khả năng các nhà tư bản hỗ trợ cho các hoạt động 
dân chủ. Do đó hình thành một mối quan hệ “ấm cúng”, “thoải mái” giữa một bên là đảng-
nhà nước và bên kia là khu vực tư nhân. Cả hâi bên đều hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế 
và chủ trương tư nhân hóâ. Sự thỏa hiệp chính trị, mối quan hệ cộng sinh này đã dẫn đến 
tình trạng bất ổn ngày càng tăng trong xã hội. Các cuộc đấu tranh phản kháng tại các địa 
phương đã tăng từ 32 ngàn vụ (năm 1999) đến 87 ngàn vụ (năm 2005). Nguyên nhân của 
các cuộc đấu tranh này rất đâ dạng: nông dân mất đất do bị chiếm đoạt bất hợp pháp và 
do thâm nhũng, công nhân không được trả lương đầy đủ hay bị buộc làm việc trong những 
điều kiện không an toàn, công nhân bị cho thôi việc hay về hưu không nhận được trợ cấp 
hoặc tiền bảo hiểm như đã hứâ, cư dân đô thị bị dời đi để “quy hoạch” nhằm tạo không 
gian xây dựng cho các công trình mới, v.v…  

Mối quan hệ cộng sinh này đã khiến cho giới cầm quyền và giới kinh doanh cộng tác với 
nhau trong việc giữ gìn ổn định, trật tự xã hội. Trái với luận điểm của nhiều nhà chính trị 
học phương Tây cho rằng kinh tế thị trường phát triển sẽ dẫn đến sự râ đời của một giai 
cấp tư sản thành thị ủng hộ dân chủ, theo nhận xét củâ Dickson, các nhà tư sản ủng hộ dân 
chủ tại Trung Quốc chỉ chiếm một thiểu số rất nhỏ và không có ảnh hưởng đáng kể, trong 
khi đại bộ phận các nhà tư bản (mà nòng cốt là tầng lớp tư bản đỏ) đã cộng tác với đảng 
cộng sản cầm quyền để cùng tồn tại và cùng hưởng lợi.  

Nói tóm lại, chủ nghĩâ cộng sản thân hữu tại Trung Quốc không phải chỉ là sự câu kết, 
thông đồng giữâ các nhà tư bản và những quan chức trong bộ máy nhà nước, mà là sự 
hợp nhất, tích hợp (integration) giữa quyền và tiền, trở thành một thể thống nhất. Điển 
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hình là các nhà tư bản đỏ (red capitalists) - vừa có tài sản, lại vừa có thế đứng về chính trị. 
Nói cách khác, các nhà tư bản đỏ là cái gạch nối giữa giai cấp tư sản nói chung với đảng 
cộng sản cầm quyền. Quyền và tiền quyện chặt với nhau, trở thành nguồn gốc của nạn 
thâm nhũng ngày càng trầm trọng tại Trung Hoa lục địa. 

Giâi cấp tư sản tại Trung Quốc phát triển rất nhânh chóng. Theo danh sách các tỷ phú do 
tạp chí Forbes công bố hàng năm, vào năm 2015 (2-3-2015), Trung Quốc có 213 tỷ phú 
(tính thêo đô-lâ Mỹ), đứng hàng thứ hâi trên thế giới – chỉ sâu Hoâ Kỳ (536 người). Nhưng 
dânh sách củâ Forbês thường không tính đến các “thái tử đảng” (princelings)3, là những 
người luôn tìm cách chê giấu tài sản củâ mình. Thêo một dânh sách khác do nhà sưu tập 
người Anh Rupert Hoogewerf công bố - thường gọi là Báo cáo Hồ Nhuận (Hurun Report), 
vào thời điểm 3-2-2015, Trung Quốc có 430 nhà tỷ phú, chỉ sâu Hoâ Kỳ (537 người). 
Nhưng đến 15 -10-2015, báo cáo Hồ Nhuận cho biết Trung Quốc có đến 596 nhà tỷ phú, 
lần đầu tiên vượt Hoâ Kỳ (537 người) về số lượng các nhà tỷ phú, mặc dù nếu tính về tài 
sản thì vẫn chưâ sánh bằng.4 Điều có ý nghĩâ biểu tượng là trong cả hâi danh sách củâ 

Forbes và Hồ Nhuận, Wang Jianlin (王健林 Vương Kiện Lâm) được coi là người giàu nhất 

Trung Hoa lục địa, là một đảng viên cộng sản và đã từng phục vụ trong quân đội 16 năm. 

Các danh sách này không cho biết có bâo nhiêu nhà tỷ phú tại Trung Quốc là “tư bản đỏ”. 
Nhưng tầm quân trọng củâ các nhà tư bản đỏ thật râ không nằm ở chỗ “chiếm tỷ lệ bâo 
nhiêu” hoặc “có tài sản lớn bâo nhiêu”? Tầm quân trọng là ở chỗ các nhà tư bản đỏ tạo râ 
chiếc cầu nối giữâ đảng-nhà nước với giới kinh doânh, và là xương sống củâ chủ nghĩâ 
cộng sản thân hữu. Điều đó khiến cho nạn thâm nhũng tại Trung Quốc trở thành một tệ 
nạn rất khó cứu chữâ vì các mối liên hệ giữâ quyền và tiền có được tính chính danh 
(lêgitimity) mà ở các nước dân chủ, các nhà tư bản thân hữu không bâo giờ đạt được. 

Hiệu quả của chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”: 

Những người còn tin tưởng vào tính ưu việt củâ chế độ chính trị kiểu Trung Quốc thường 
cho rằng Tập Cận Bình là người có “quyết tâm làm trong sạch Đảng” và rất kiên định trong 
việc trừng  trị những cán bộ thâm nhũng. Nhưng thực chất củâ công cuộc “đả hổ diệt ruồi” 
là gì? Đó là một nỗ lực chống thâm nhũng thật sự hây chỉ là một màn trình diễn ngoạn 
mục để mị dân, một cuộc đấu đá hạ bệ một phê phái khác nhằm củng cố quyền lực cho tập 
đoàn lãnh đạo mới? 

Hồi đầu tháng 6 năm 2015, trong một bài báo mà bản dịch tiếng Anh được đăng trên tờ 
New York Times,5 nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Bào Đồng (nguyên là cố vấn lâu năm 
củâ cố Tổng bí thư Triệu Tử Dương) đã nhận xét rằng nguồn gốc củâ nạn thâm nhũng hiện 
nây đâng hoành hành trên đất nước Trung Hoâ chính là đường lối của Đặng Tiểu Bình. 
Trong chuyến tuần du Hoâ Nâm vào năm 1992, Đặng đã tuyên bố một câu nổi tiếng: “Nếu 
không thây đổi, chúng tâ sẽ đi vào ngõ cụt! Ai không tán thành cải cách, hãy từ chức đi! 
Một số người sẽ làm giàu trước!” Nhưng trong một đất nước mà quyền bính đều nằm 
trong tay đảng cộng sản, ai có khả năng làm giàu trước tiên? Thêo Bào Đồng, những người 
làm giàu trước tiên chính là “các đảng viên và giâ đình, cùng các cộng sự gần gũi củâ họ”. 
Ông viết tiếp: “Thành quả cuối cùng trong cuộc cách mạng củâ Đặng là âi có quyền lực lớn 
sẽ giàu to, âi có quyền lực nhỏ sẽ giàu ít, và những người không có quyền lực sẽ vẫn sống 
trong nghèo đói.” 



4 
 

So sánh sự nghiệp củâ hâi nhà lãnh đạo tối câo củâ ĐCSTQ, Bào Đồng viết: “Mâo Trạch 
Đông quốc hữu hoá tài sản cá nhân. Đặng Tiểu Bình chuyển giâo tài sản quốc giâ, với cái 
giá rất hời, chủ yếu mâng tính tượng trưng, vào tây giới tinh hoâ củâ đảng. Kết quả là hiện 
nay, các “thái tử đảng” – hậu duệ củâ thế hệ cách mạng sáng lập đảng, kiểm soát phần lớn 
củâ cải ở Trung Quốc.” Vì thế, ông không tin cuộc đấu trânh chống thâm nhũng củâ Tập 
Cận Bình sẽ thành công.  

Nhà bất đồng chính kiến đã từng ngồi tù 7 năm nhấn mạnh : “… chừng nào Trung Quốc 
còn tiếp tục đi thêo con đường mà Đặng Tiểu Bình đã vạch râ, nó sẽ không giải quyết triệt 
để được nạn thâm nhũng. “Đả hổ diệt ruồi” không phải là phương thuốc cứu chữâ từ gốc 
đến ngọn; thậm chí còn không giảm nhẹ được những triệu chứng nặng nhất. Hổ còn ngâo 
du khắp chốn, và ruồi còn chê kín mặt trời: có thể tấn công cả trăm, hoặc cả ngàn trong số 
chúng, nhưng điều đó sẽ không thây đổi được bản chất củâ con đường thâm nhũng.” 

Việt Nam và mô hình Trung Quốc: 

Từ đầu thập niên 1990, nghĩâ là từ khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) bắt tay 
hóa giải hận thù với “người đồng chí Trung Quốc” nhằm giữ vững độc quyền chính trị 
trong nước, chủ nghĩâ cộng sản thân hữu tại Việt Nam đã phát triển theo cùng một hướng 
với Trung Quốc, tuy có phần chậm hơn và với quy mô nhỏ hơn: 

Trung Quốc bắt đầu đổi mới kinh tế vào năm 1978 (ngây khi Đặng Tiểu Bình trở lại nắm 
quyền bính) trong khi tại Việt Nâm, mãi đến năm 1986 Đảng CSVN mới quyết định đổi 
mới kinh tế sâu khi đã trải qua một cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai phái cải cách và bảo 
thủ. Việc chính thức công nhận tư bản tư nhân là một thành phần kinh tế căn bản cũng 
chậm hơn so với Trung Quốc. Mãi đến 2001, nghĩâ là 15 năm sâu khi tiến hành đổi mới, 
Đại hội Đảng lần thứ IX mới chính thức thừa nhận kinh tế tư nhân là “bộ phận quan trọng 
cấu thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩâ”.  

Hai thập niên sau khi tiến hành đổi mới kinh tế, tại Đại hội lần thứ X (năm 2006), ĐCSVN 
đã thực hiện một bước ngoặt lịch sử khi chính thức khẳng định “kinh tế tư nhân có vâi trò 
quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế”, đồng thời cho phép đảng viên 
được làm kinh tế tư nhân.  Ngày 29-8-2006, Hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành Trung 
ương ĐCSVN đã thông quâ quy định về việc đảng viên làm kinh tế tư nhân. Có thể coi đây 
là một bước ngoặt, đánh dấu sự chính thức chuyển đổi đảng cộng sản – một đảng được 
thành lập nhân dânh “nhân dân lâo động” (công nhân và nhất là nông dân) nhằm đánh đổ 
các giai cấp bóc lột (địa chủ và tư sản), trở thành một đảng củâ “quyền và tiền”. Từ đây, 
đảng viên đảng cộng sản có thể làm giàu và trở thành nhà tư sản mà không mang tiếng là 
“bóc lột”, “áp bức”, chỉ cần tuyệt đối trung thành với đảng. Thây cho cái tên “nhà tư bản” 
hây “giâi cấp tư sản” thường gợi nhớ đến thời kỳ đấu tranh giai cấp đầy sắt máu, các nhà 
tư bản trong nền kinh tế “thêo định hướng xã hội chủ nghĩâ” được gọi là “doânh nhân” 
(businessman, entrepreneur). Các hội doanh nhân mọc lên như nấm: ngoài các hội doanh 
nhân thông thường còn có các hội nữ doanh nhân, hội doanh nhân trẻ, và thậm chí có cả 
“hội doanh nhân cựu chiến binh”, v.v… 

Điều đáng tiếc là cho đến nây, chưâ có công trình khoâ học nào nghiên cứu một cách 
nghiêm túc, khách quan về tầng lớp tư bản đỏ tại Việt Nâm, cho nên chúng tâ chưâ thể 
biết chính xác quy mô và vai trò của tầng lớp đó đối với toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên 
nhìn vào thực tế của môi trường kinh doanh hiện nay, âi cũng có thể nhìn thấy sự hiện 
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diện một cách chính danh của các nhà “tư bản đỏ” bên cạnh các nhà “tư bản thân hữu”, ít 
nhất là từ năm 2006. Có một sự thật tại Việt Nam mà giới lý luận chính thống thường 
muốn chê đậy, đó là: muốn làm giàu nhanh, một doanh nhân (nghĩa là một nhà tư bản) 
luôn cần đến sự bảo trợ của một hay nhiều quan chức trong bộ máy cầm quyền. Trong hoàn 
cảnh đó, mỗi nhà tư bản-đảng viên (tức là nhà tư bản đỏ) đều có thể trở thành một chiếc 
cầu nối, một mối dây liên lạc giữa các nhân vật có quyền trong bộ máy đảng-nhà nước với 
giới kinh doanh bên ngoài. Đó là chưâ kể đến sức mạnh tiềm tàng ngay trong bản thân họ, 
bởi vì mỗi nhà tư bản đỏ đều có khả năng tìm kiếm “đặc lợi”, lại vừa có khả năng tìm kiếm 
“đặc quyền”.  

Trong thực tế, thâm nhũng và hối lộ đã nhânh chóng trở thành chất dầu bôi trơn cơ chế 
vận hành nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩâ”. Ngay cả những người 
nghiêm túc, cứng cỏi nhất cũng phải chấp nhận quy luật này, bởi vì không ai dại dột tự 
triệt tiêu con đường làm ăn của mình bằng cách làm đơn kiện “chống trời”! 

Cũng có một số đặc điểm riêng biệt của Việt Nam so với Trung Quốc, như chủ trương 
“quân đội làm kinh tế” chẳng hạn. Tại Trung Quốc, quân đội đã tham gia kinh doanh từ 
năm 1982 do chủ trương củâ Đặng Tiểu Bình. Vào năm 1998, người ta ước tính có từ 10 
đến 15 ngàn cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu củâ quân đội. Mặc dù đạt hiệu quả kinh tế 
cao, việc quân đội tham gia kinh doanh đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là 
làm cho quân đội xao lãng nhiệm vụ chính và gây ra nạn thâm nhũng. Vì thế, vào tháng 7 
năm 1998, Giâng Trạch Dân đã râ lệnh cho quân đội và PAP (Lực lượng cảnh sát vũ trâng) 
chấm dứt các hoạt động  thương mại.6 Lệnh cấm của Giang Trạch Dân đã làm suy giảm 
đáng kể hoạt động kinh doanh của quân đội, nhưng vẫn không chấm dứt được tình trạng 
quân đội lén lút “làm ăn” bằng nhiều cách khác. Mới đây, vào cuối tháng 11 năm 2015 
(nghĩâ là 17 năm sâu lệnh cấm của Giang Trạch Dân), Tập Cận Bình lại phải ra lệnh quân 
đội chấm dứt các hoạt động nhằm kiếm lợi nhuận như : múâ hát thuê cho các sự kiện, 
chữa bệnh cho người ngoài quân đội để thu viện phí, mở lớp học cho dân thường để thu 
học phí, cho thuê các kho bãi để làm cơ sở thương mại, nhận thầu các công trình xây dựng, 
v.v…7 

Có một điều nghịch lý đập vào mắt người dân nước ta: trong khi quân đội Trung Quốc – 
một quân đội có nhiệm vụ bành trướng lãnh thổ và lấn chiếm Biển Đông, luôn tìm cách 
chỉnh đốn hàng ngũ của mình thì quân đội Việt Nam – một quân đội có nhiệm vụ bảo vệ 
lãnh thổ và lãnh hải chống âm mưu lấn chiếm củâ nước ngoài, lại suốt ngày sây sưâ làm 
ăn để tìm kiếm lợi nhuận. Chẳng những thế, người ta còn đề cao, khên thưởng các vị tướng, 
tá “kinh doânh giỏi”.8 Vậy mà,  trên diễn đàn của Quốc hội, các ông bà “đại biểu nhân dân” 
– kể cả những người được ngợi câ là “dũng cảm”, là “yêu nước” nhất, dường như vẫn bình 
chân như vại, chưâ thấy âi ”tâm tư”, áy náy về điều này! 

Tóm lại, ngoài các nhà tư bản thân hữu, các nhà tư bản đỏ (tức nhà tư bản-đảng viên) còn 
có những tập thể tư bản đỏ mang bảng hiệu một “cơ quân” của chính quyền hay củâ Đảng 
lao vào lĩnh vực kinh doanh. Có thể nói ở Việt Nam đã hình thành nên một mạng lưới của 
chủ nghĩâ cộng sản thân hữu rộng khắp, với hàng ngàn, hàng vạn “cửâ ngõ” thông thương 
giữa bộ máy đảng-nhà nước và lĩnh vực kinh doanh. Có thể vì lẽ đó mà công cuộc chống 
thâm nhũng trở nên khó khăn đến mức ông Chủ tịch nước sắp từ giã chính trường có lần 
đã ví những quan chức thâm nhũng là “bầy sâu”.  
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Vấn đề đặt ra là : có bao nhiêu bầy sâu và tại sao lại sinh ra các bầy sâu? Nếu chỉ có một 
hay vài bầy sâu và mỗi bầy sâu được sinh ra từ một con sâu chúâ, người ta có thể diệt trừ 
bằng cách “vừa diệt sâu chúa, vừa diệt sâu con” dựa theo cách “đả hổ diệt ruồi” của Trung 
Quốc. Nhưng nếu các bầy sâu lại được sinh ra từ một môi trường thuận lợi cho sự sinh sôi 
nảy nở của loài sâu thì tình hình sẽ ra sao? Chúng ta có thể hình dung một môi trường ô 
nhiễm “thuận lợi cho sâu” trong đó hàng ngày hàng giờ đẻ ra hàng ngàn, hàng vạn con sâu 
con; mặt khác do “thời cơ”, bất cứ con sâu con nào cũng có thể trở thành một con sâu lớn 
- thậm chí trở thành sâu chúa, thì vấn đề diệt hết các “bầy sâu” sẽ trở thành “nhiệm vụ bất 
khả thi”. 

Hiện nay, vẫn còn một số người – kể cả trí thức được coi là “cấp tiến” lẫn một số nhà đấu 
tranh cho dân chủ, tin rằng sau Đại hội XII, Bộ Chính trị mới “gồm những người trong sạch 
hơn” sẽ thanh lọc được hàng ngũ củâ Đảng Cộng sản Việt Nam và tìm cách “thoát Trung”. 
Nhưng nếu bình tâm suy xét, chúng ta sẽ thấy ước vọng đó có thể chỉ là “mơ ước viển 
vông” và rất dễ biến thành “ảo vọng”. Với nguyên tắc “đánh chuột nhưng tránh làm vỡ 
bình”, có thể sắp tới sẽ có nhiều vụ án được xử công khai, nhiều trận đánh thâm nhũng 
được tiến hành để làm yên lòng dân, nâng cao lòng tin của cán bộ,  đảng viên. Nhưng suy 
cho cùng, cho dù đạt mức cao nhất, các màn trình diễn đó khó có thể hấp dẫn hơn, nhiều 
kịch tính hơn những màn trình diễn ngoạn mục vừa qua của ông Tập Cận Bình. Vậy mà ở 
“nước bạn”, tương lâi của công cuộc chống thâm nhũng sẽ ra sao? Ý kiến của các nhà chính 
trị học và củâ ông Bào Đồng đủ để giúp chúng ta thấy tương lâi của công cuộc chống tham 
nhũng tại Trung Quốc. 

Vào tháng 3 năm 2013, bốn tháng rưỡi sau ngày Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo cao 
nhất của Trung Hoa lục địa, nhà chính trị học Minxin Pei (Bùi Mẫn Hân) có viết trên tờ The 
Diplomat một bài báo nhân đề “Một nhà lãnh đạo xô-viết mà Trung Hoa có thể bắt chước… 
và đó không phải là Gorbâchêv”,9 trong đó ông đã tiên đoán một cách chính xác rằng Tập 
Cận Bình sẽ chọn đường lối của Yuri Andropov chứ không chọn đường lối của Gorbachev.  

Yuri Vladimirovich Andropov (1914 – 1984) là Tổng bí thư đầu tiên và duy nhất củâ Đảng 
Cộng sản Liên Xô thăng tiến từ chức vụ Giám đốc KGB – cơ quân công ân khét tiếng toàn 
thế giới. Có thể tóm tắt mô hình của Andropov bằng nguyên tắc “làm trong sạch đảng cầm 
quyền từ bên trong” (clêânsing thê ruling party from within). Điều lý thú là ở cuối bài báo, 
Minxin Pei nhận định rằng mô hình đó một “con đường không dẫn đến đâu” (a road to 
nowhere). Ông còn nhận xét: chính Gorbachev ngây lúc đầu cũng không phải là một nhà 
cải cách triệt để. Trong hai năm đầu của nhiệm kỳ, Gorbâchêv đã thêo đuổi đường lối của 
Andropov cho đến khi nhận thức được rằng đường lối đó không có hiệu quả và thay thế 
bằng con đường glanost (công khai). 

Dường như ĐCSVN hiện nây cũng đâng ở vào hoàn cảnh tương tự. Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng và Bộ Chính trị mới sẽ chọn con đường nào: chống thâm nhũng bằng cách làm 
trong sạch Đảng từ bên trong với nguyên tắc “đánh chuột nhưng tránh làm vỡ bình” hay 
chống thâm nhũng bằng cách mở cửa cho toàn dân tham gia?  

Đành rằng đi thêo con đường thứ hai có thể làm “vỡ bình”, nhưng” vỡ bình” không đồng 
nghĩâ với “đại họa”, nhất là khi người ta nhận thức được rằng một “đảng chính trị” không 
thể quan trọng bằng “quốc giâ” và “dân tộc”. Còn đi thêo con đường thứ nhất (như Tập 
Cận Bình đã làm) thì số phận thế nào, chúng tâ cũng có thể đoán trước: đó là một con 
đường “không dẫn đến đâu”. Và vì con đường đó “không dẫn đến đâu”, đến một lúc nào đó 
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nhân dân sẽ tự tìm ra được con đường thích hợp. Đến lúc đó thì cho dù chiếc bình vẫn còn, 
nó có thể trở nên vô dụng hoặc nếu may mắn hơn, chỉ có thể được dùng để trưng bày trong 
kho đồ cổ hoặc viện bảo tàng để “làm kỷ niệm”! 

Đà Lạt 31-1-2016 
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