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ÐểXây Dựng Cộng Ðồng:

Làm Ðược Việc Thay Vì ChỉLàm Hết Sức
Nguyễn Ðình Thắng 

Tôi sẽ làm hết sức mình

Câu nói "Tôi sẽlàm hết sức mình" có thểrơi vào một trong hai trường hợp:

1. Trong trường hợp thứnhất thì đó chỉlà câu nói đãi bôi, kiểu như"Sẽlàm trong phạm vi
khảnăng cho phép" mà thường đồng nghĩa với chẳng làm gì cảhay chỉlàm qua loa chiếu
lệ. Nói nhưvậy chỉlà cách từchối khéo đểngười đối thoại không phật lòng hoặc không
đánh giá rằng người nói thiếu tinh thần trách nhiệm. Ðối với trường hợp này chúng ta
chẳng cần bàn thêm.

2. Trong trường hợp thứhai thì đó là câu nói chân thật; người nói thực sựmuốn làm hết sức
mình. Nhưng dù vậy thì thường cũng sẽchẳng có kết quảgì.

Lý do rất dễhiểu. Câu nóiấy thường hàm ý một thửthách ghê gớm, một vấn nạn to lớn nào đó,
vì nhưvậy thì mới cần phải làm hết sức. Nhưng đã nói đến vấn nạn thì cũng đương nhiên thừa
nhận rằng tầm vóc của vấn đềcần giải quyết vượt xa khảnăng và sức lực của những người đối
diện nó; bằng không thì vấn đềđã được giải quyết từlâu, trước khi nó trởthành vấn nạn.

Trong hoàn cảnh đó thì làm hết sức cũng sẽchẳng thấm thía vào đâu vì cái hết sức của mình
cũng chỉởmắt cá chân hayởđầu gối của vấn nạn. Muốn giải quyết vấn nạn thì phải vượt lên
trên khảnăng hiện có, vươn đến ngang tầm với tầm vóc của vấn nạn. Muốn giải quyết vấn nạn
thì phải chủtrương làm đểđạt mục tiêu, đểđạt thành quả--nghĩa là làm cho được việc--thay vì
chỉlàm hết sức.

Ðiều này không có gì là mới lạ; trẻem lên 6 lên 7 cũng thừa biết. Một học sinh đi học mà chỉchủ
trương làm hết sức, nghĩa là vừa đúng trình độhọc lực hiện có của mình, thì muôn đời sẽkhông
qua được lớp một. Trường hợp này có lẽcó xảy ra nơi một sốem, nhưng rất hiếm. Còn lại đa số
học sinh dùởtuổi măng non cũng đã biết cốgắng trau luyện đểvượt lên trên khảnăng hiện có,
đểngày hôm sau khá hơn ngày hôm trước, và đến lúc nào đó học lực sẽphải vượt quá trình độ
lớp một của mình đểbước vào lớp hai. Các em này đã mặc nhiên chọn thái độlàm cho được việc
thay vì chỉlàm hết sức.

Tự nhận vai trò lãnhđạo cộng đồng, chủ trương làm hết sức 

Thếnhưng trong cộng đồng của chúng ta lại có những người, mà thường là những người tựnhận
vai trò lãnh đạo chúng ta, chỉchủtrương làm hết sức. Thay vì cốgắng vươn lên cho ngang tầm
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với vấn đề, thì họlại thường kéo vấn đềxuống cho ngang tầm với khảnăng của họ. Chẳng hạn,
trước đây khi còn vấn đềthuyền nhân, thay vì cốgắng vươn lên đểđối đầu với chính sách bức
bách thuyền nhân của quốc tế, thì họlại chỉgiới hạn hoạt động trong việc cứu trợqua loa hay hời 
hợt; hoặc hiện nay thay vì tập tành đối đầu với tầm vóc vĩmô của những vấn đềchính trịvà xã
hội, họlại chỉthu vén hoạt động vào một vài khía cạnh vi mô của vấn đềmà chắc chắn sẽmãi
mãi chỉlà chạy theo đuôi hậu quả. Họđã chọn thái độlàm hết sức thay vì làm được việc.

Ðó cũng chính là thái độchọn việc làm dảntiện, và ăn chắc cho mình thay vì làm những gì đích
đáng và cần thiết đểgiải quyết vấn nạn.

Cộng đồng của chúng ta sau 23 năm vẫn trì trệ, vẫn non yếu, một phần lớn là do những người tự
nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng đã chỉlàm hết sức của họ(không kểnhững người chỉnói mà
không làm); sức tối đa của họhiển nhiên đã không đủ. Nếu thái độcủa những khuôn mặt tựđóng
vai trò lãnh đạo cộng đồng cứtiếp tục nhưvậy thì 23 năm nữa cộng đồng của chúng ta cũng vẫn
chỉnhưthếnày mà thôi.

Dĩnhiên chúng ta mong rằng những người đã có thiện chí đảm nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng
thì cũng tựý thức được rằng khi sức của mình còn kém xa tầm vóc của vấn đềcần đối phó và
giải quyết thì phải đổcông trau luyện và học hỏi mỗi ngày, đểmỗi ngày một thăng tiến, một
vươn lên gần thêm với tầm vóc của vấn đề. Tuy nhiên chúng ta không có căn cứgì đểhy vọng
rằng điều này sẽtựdưng xảy ra trong một tương lai có thểthấy được. Hy vọng nhưvậy sẽchỉlà
ngồi chờsung rụng.

Người dân cần đòi hỏi ai nhận vai trò lãnhđạo cộng đồnglàm cho được việc

Do đó, chính những người dân thường chúng ta cần mạnh dạn đòi hỏi, đặt vấn đề, nói thẳng với
những ai tựnhận vai trò lãnh đạo cộng đồng rằng làm hết sức không đủ, mà quý vịphải làm cho
được việc; rằng quý vịnếu muốn lãnh đạo chúng tôi thì phải chứng minh khảnăng giải quyết
được vấn đề, phải trưng dẫn được thành quả; hoặc nếu chưa đạt được trình độấy thì ít ra cũng
phải cho chúng tôi thấy được rằng, qua sựhọc hỏi và trau luyện thường xuyên, quý vịđang tiến
dần đến trình độấy.

Ðòi hỏi nhưvậy chẳng phải là điều quá đáng. Chúng ta vẫn đòi hỏi điềuấy nơi những trẻem lên
6 lên 7 khi vừa mới bước qua ngưỡng cửa tiểu học. Không lẽchúng ta lại ngại ngùng mà không
đòi những thành phần muốn lãnh đạo chúng ta cái điều tối thiểu và sơđẳngấy sao?

Có đòi hỏi nhưvậy thì chúng ta mới cùng nhau từtừnâng cấp trình độcủa những người muốn
lãnh đạo chúng ta, và của chính chúng ta, theo tinh thần câu "anh chột chỉlàm vua xứmù".

Và lần sau, nếu chúng ta nghe một ai đó nói rằng "Tôi sẽlàm hết sức" trong bối cảnh của một
vấn nạn to lớn, thì có thểđinh ninh rằng người đó hoặc sẽchẳng làm gì hoặc có làm thì cũng sẽ
chẳng đến đâu.

Nguyễn Ðình Thắng
Virginia, 20 tháng 2, 1999


