Ông tiến sĩ thâm hay dở hơi?
. · Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Kỳ trước tôi không có bài gửi đến bạn đọc vì lý do “cái bệnh già” và cũng
bởi cái thú của những ngày lạnh hiếm hoi của cái xứ nhiệt đới này nên
buổi sáng nhảy ra mở cửa, bất ngờ gặp “gió mới”, rất nhanh chóng bị cảm
lạnh, trở vào nhà nằm thẳng cẳng. Ho đến nỗi thở không ra hơi, uống
thuốc vào lại bị thức suốt đêm không tài nào nhắm mắt được, ăn uống
không “dô”. Cứ như thế, trời hành cho 5 ngày liền từ 1 đến 5 Tết. Đến
hôm nay, trời đất lại trả về cho Sài Gòn cái nóng thường lệ và tôi cũng
may mắn lại được rờí bệnh viện, trở về nhà với cái chứng sưng vòm họng
đang dần bình phục nên mới “nhóc nhách” bò dậy tiếp tục làm công việc
của mình để mấy ông chủ bút đỡ mất công kiếm bài thay thế.
Trong khi đó mấy ông bạn tôi ở Mỹ và Canada than lạnh với tuyết rơi dày
đặc, nhiều ông cũng khật khừ ốm dở. Một ông bạn tôi, ông Kim đầu bạc ở
Sài Gòn, được con gái đón sang Mỹ chơi 3 tháng. Nhưng ông chỉ đi có
hơn một tháng rồi tức tốc mua vé máy bay trở lại VN. Ông đến thăm tôi và
kể đủ mọi kiểu “khổ” khi ở Mỹ. Được gặp lại bè bạn hơn 40 năm cũ đón
tiếp nồng nhiệt, vui thật, nhưng sau đó về nhà nằm quá lạnh, đêm không
ngủ, ngồi đếm từng giờ, từng khắc trôi qua trong cô đơn buồn tẻ. Ăn
không nổi vì món ăn không hợp khẩu vị. Ông còn kể nhiều kiểu khổ nữa
của mấy người bạn ở Mỹ mà tôi không ngờ tới được. Sau 20 tiếng ngồi
trên máy bay trở lại Sài Gòn, ông mừng như được sống lại. Tuy là dân thể
thao từ nhỏ nhưng cũng sụt mất đúng 5kg. Trông ông phờ phạc, lái xe
gắn máy không còn vững như “anh hùng xa lộ” thời xưa nữa. Thì ra anh
già nào cũng có nỗi khổ của riêng mình.
Thứ bệnh già đáng yêu
Một ông bạn già ở Hawaii an ủi tội rằng cái tuổi “ăn cơm tháng bệnh viện”
là cái chung của cả anh em mình. Tôi chợt nghĩ đến “cái lịch sử của sự
ăn”. Khi còn trẻ, đi trọ học, ăn “cơm trọ”, vừa kịp khôn lớn đã ăn “cơm
lính”. Rồi khi có nhiều bạn bè, ăn “cơm khách”. Lớn tí nữa ăn “cơm tù”
hơn 10 năm. Ra tù, ăn “cơm ké”, “cơm chùa”. Vợ đi vắng thì “cơm hàng
cháo chợ”. Già rồi ăn “cơm bệnh viện”. Không biết mai này ăn thứ cơm gì
nữa đây hay chỉ còn ăn cháo. Nhưng dù sao còn sống được, còn nhóc
nhách được là vui rồi.
Có một điều tôi thấy rõ là đau ốm, nhưng không ngày nào không vào net
đọc e mail và nhìn qua tin tức khắp nơi. Bây giờ chỉ còn “ghiền” một thứ
duy nhất là đọc “meo”, xem tin tức, xem clip. Ốm liệt giường mà được đi
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du lịch thế giới, xem hoa anh đào nở ở Nhật Bản, xem đủ loại phim, còn
gì sướng hơn. Cảm ơn các bạn đã từng gửi “meo” cho tôi hàng ngày.
Ông Hoàng Hải Thủy ở xứ Rừng Phong thú nhận là “bây giờ tao ghiền
vào internet ngày 3 cữ, sáng trưa chiều tối, chẳng bao giờ quên”. Còn ông
Tạ Quang Khôi, sống cu ky một mình, hầu như suốt ngày mò mẫm vào
net xem đủ thứ rồi chuyển đủ thứ cho các bạn già.
Cơm có thể bỏ, thuốc có thể quên không uống nhưng net thì không thể
quên. Có phải đó cũng là thứ “bệnh già” của tất cả những ông bà trạc
ngoại lục tuần không nhỉ? Song, tôi nghĩ đó là thứ “bệnh già đáng yêu”
của chúng tôi đấy các bạn ạ.
Lai rai tâm sự vụn với bạn đọc vài hàng cho thêm gần gụi, để các bạn
hiểu rõ chúng tôi hơn. Được chia sẻ cũng là một hạnh phúc.
Viết ngắn lại
Bây giờ xin trở về với điều tôi muốn viết. Thật ra đây là đề tài tôi định viết
ngay từ trước Tết, nhưng “kiêng” nói chuyện nhức đầu ngày Tết nên đành
hoãn lại cho tới hôm nay. Trước hết xin nói rõ, khi tôi vừa trở về từ bệnh
viện, ông Bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Mỹ gọi điện thoại thăm hỏi, đồng thời
ông cũng đưa ra lời khuyên rất hữu ích cho việc viết lách của tôi. Ông nói
nhiều bạn trẻ thích đọc bài tôi nhưng họ ngại bài dài quá. Tên thực tế bây
giờ độc giả không có nhiều thì giờ nên thích đọc bài ngắn hơn, vả lại có
tuổi rồi nên viết ngắn lại cho đỡ “đau đầu”. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý
kiến này và từ nay tôi sẽ viết ngắn hơn, chỉ gom lại trong 1 chủ đề chính.
Vậy tôi đi ngay vào chủ đề này. Đây là một đề tài đã được dư luận nổi
sóng bất bình trên rất nhiều trang báo lề phải cũng như lề trái. Đó là “sáng
kiến quái dị” của ông Nguyễn Hữu Tri, một vị Phó giáo sư tiến sĩ
(PGS.TS), Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý,
nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý
hành chính, Học viện hành chính Quốc gia công bố trên báo chí về
chuyện chạy công chức, chạy quyền.
Nói trắng ra ông tiến sĩ này đề nghị nhà nước VN nên đưa ra cái luật cho
phép chạy chức chạy quyền. Trong khi người dân đang đùng đùng kết tội
thì ông lại đưa ra cái ý kiến quái đản này. Cho nên ông bị “ném đá” tơi bời
hoa lá và đôi khi có độc giả… rủa không thương tiếc. Nhưng tôi lại không
nghĩ thế, không phải vì tôi ủng hộ ý kiến quái đản đó của ông mà tôi có ý
nghĩ khác. Trước tiên chúng ta hãy nhìn qua “lý luận” của ông tiến sĩ này.
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Hình: PGS.TS Nguyễn Hữu Tri
- Ảnh của báo Đất Việt

Tại sao nên cho phép chạy chức chạy quyền
Trên tờ báo Đất Việt – Diễn đàn của Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật
VN có một tiêu đề to tướng “Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy
quyền” của ông TS Nguyễn Hữu Tri. Tôi xin tóm tắt vài điểm chính của
ông tiến sĩ. Ông nói:
“Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường, những người làm quản lý
lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định chuyện chạy chức, quyền.
Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào
luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết”.
Khi được phóng viên hỏi: – Là người có nhiều năm nghiên cứu về hành
chính và là trưởng ban chấm thi nâng ngạch công chức chắc ông hiểu rõ
bản chất của sự việc ‘chạy’ công chức mới đây ông Trần Trọng Dực, chủ
nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội có nêu. Ông có bình luận gì về
câu chuyện này?
Ông PGS.TS Nguyễn Hữu Tri trả lời rành mạch: “Tôi đã nhiều lần đặt câu
hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán
việc chạy chức chạy quyền. Trên thế giới này chạy chức chạy quyền
nhiều chứ (?!). Obama phải ‘chạy’ vào Nhà Trắng, Putin phải ‘chạy’ vào
nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu. Ai
muốn có chức, có quyền và điều này chưa thể khẳng định là xấu. Bản
thân tôi cũng từng nói với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu rằng tôi cũng
muốn chạy để có chức. Vào để tôi có cơ hội đóng góp được nhiều hơn.
Cho nên đừng nhầm lẫn giữa cái người ta muốn chức với mục tiêu vào
chức ấy để lời dụng, kiếm lời cho cá nhân, có hại cho cái chung. Sở dĩ tôi
kể lại câu chuyện này là vì cũng xuất phát từ quan điểm cơ chế thị
trường. Chúng ta nói nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường là theo
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quy luật cơ bản của cơ chế thị trường bởi vì cái gì cũng có quy luật của
nó tức là cung cầu, cạnh tranh, giá trị”.
Và ông cho rằng “Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường thì chính
những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định
cho nó chạy. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được.
Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy
vào túi ai hết”. Ông đưa ra kế luận: “Tôi khẳng định không thể tìm được gì
vì lấy đâu ra chuyện giấy trắng mực đen”.
Tức là ông quả quyết không thể nào ngăn chặn nổi nạn chạy chức chạy
quyền như một dòng chảy âm thầm trong xã hội VN. Vì thế nên cứ công
khai cho chạy cho yên chuyện.
Những viên đá tảng phản kháng
Đã có hàng trăm lời bình của rất nhiều độc giả thuộc đủ mọi giới. Tôi nêu
vài lời bình đáng chú ý nhất:
- Bạn Ngân Hà viết: Qua bài báo này, chúng ta có thể nhận ra hai vấn đề:
Thứ nhất, Bộ Giáo Dục nên nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra lại bằng cấp
và trình độ của vị PGS-TS ; nếu vẫn không phát hiện được gì thì sang vấn
đề thứ hai.
Thứ hai, trong cơ chế thị trường, mọi cái đều có thể mua được bằng tiền,
ví dụ như đạo đức, lương tri, tình cảm, trình độ,.. nếu không mua được
trực tiếp thì mua thông qua hình thức chạy, và hình thức chạy cần được
luật hóa để có thể thu được tiền thay vì để tiền này chạy vào túi cá nhân,
là những người trước đó đã bỏ tiền ra để chạy chức, chạy quyền.
- Bạn Đào Cường phê phán nặng nề hơn
Phát biểu như người vô học, ngày mai ông ấy đề nghị tiếp là giết người
được lấy tiền đền là xong để lấy tiền cho nhà nước tiếp đây
- Bạn Nguyễn Thanh Bình cho rằng: Làm quan mà phải dùng đến tiền để
mua thì những người có tiền sẽ được làm quan, những người có tài thực
sự nhưng ít tiền thì làm đầy tớ cho Quan. “Văn hay chữ dốt không bằng
Quan dốt lắm tiền”. Chẳng thế mà công chức ở nước ta có tới 30% không
biết làm việc. Ôi chúng ta sẽ đi về đâu???
Sự bỡn cợt, mỉa mai đằng sau những con chữ
Thưa bạn đọc, riêng tôi lại có một ý kiến khác hẳn. Trình độ của ông
Nguyễn Hữu Tri là Tiến sĩ, đã và đang giữ những chức vụ quan trọng,
hiện là Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý và đã
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từng giữ những chức vụ then chốt như trưởng Viện Khoa học hành chính,
Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia. Bào
báo được đăng trong Diễn đàn của Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật
VN không phải là loại lá cải.
Vậy thì cái mục đích chính của ông Tri là gì? Khi đọc một bài báo như thế
tôi nghĩ đến lối viết và lách của nhiều tác giả thời nay. Chúng ta nên tìm
hiểu những gì đằng sau những con chữ. Những tiềm ẩn được gửi gấm
sau những dòng mực như những dòng máu của người viết. Tôi cho rằng
tác giả đang cố ý bỡn cợt hiện tượng chạy chức, chạy quyền ở VN chứ
không phải đó là một đề nghị nghiêm túc. Không lẽ nào một vị tiến sĩ lại có
đề nghị ngây thơ đến quái đản như thế. Có chăng ông quá thất vọng vì
hiện tượng chạy chức chạy quyền ở VN, ông cho rằng các loại chức tước
cũng chẳng khác gì mớ rau con cá ngoài chợ, thôi thì cho nó vào luật
quách đi cho xong. Anh nào nhiều tiền thì chức càng cao như con cá nào
to thì phải trả giá đắt mới mua được, chứ chẳng cần tài cán gì ở cái xã hội
này hết. Nếu đúng vậy thì ông TS này và cả cái diễn đàn của Liên
Hiệpcác hội Khoa Học Kỹ Thuật VN thâm thật.
Tùy bạn có thể nghĩ ông tiến sĩ này thâm thúy hay… dở hơi.
Văn Quang
06 tháng 3-2015
Nguồn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2015/03/13/mua-chucquyen/
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