
Thất bại của bóng đá Việt Nam  
 

HÃY CAN ĐẢM NHÌN VÀO SỰ THẬT  
 

SỰ YẾU KÉM VỀ ĐIỀU HÀNH - THAM NHŨNG - LẠC HẬU CỦA CÁC VỊ LÃNH ĐẠO 
 

PHẢI DÂN CHỦ NGAY CẢ TRONG THỂ THAO 
 
 

(Trích đăng trên báo Thanh Niên Online 12/12/2004) 
 
 
 
Có thể nói rằng đêm nay là đêm đáng nhớ cho nền bóng đá Việt Nam. Đáng nhớ ở đây không phải là 
đội tuyển quê nhà vừa lập nên một kỳ tích nào đó mà chính là họ vừa trải qua một thất bại đáng gọi 
là xấu hổ cho lịch sử bóng đá quê nhà. 
 
Thắng thua là lẽ thường tình trong cuộc sống và nhất là trong thể thao. Nhưng cái đáng quí chính là 
cách thua. Chúng ta có thể thua khi đã làm hết sức mình. Thua khi đã thử nhiều phương án hay đơn 
giản chỉ vì đối thủ quá mạnh. Nhưng hôm nay, đội tuyển Indonesia có quá mạnh đối với đội tuyển 
quốc gia Việt Nam không? Tôi tin là không dẫu rằng họ chơi tốt và hiệu quả hơn chúng ta. Vậy điều 
đáng nói là chính ở cách chơi cũng như phong độ của đội nhà đã làm bàng hoàng toàn thể đất nước. 
Ngay cả những cổ động viên trung thành nhất của Indonesia cũng không dám "mơ" đến một kết quả 
như vậy. 
 
Chúng ta không thể đỗ lỗi cho các tuyển thủ. Huỳnh Đức đã làm hết sức mình. Chính đội tuyển gọi 
anh trở lại và anh đã cống hiến nhiều cho đội tuyển. Lại càng không thể luyến tiếc mãi cái tên Văn 
Quyến vì sự việc đã qua, nếu không thì anh sẽ không bao giờ trưởng thành và thay đổi. 
 
Thất bại hôm nay, người chịu trách nhiệm nặng nhất chính là huấn luyện viên trưởng Tavares. Cách 
cầm quân của ông đã hoàn toàn sụp đổ. Ông không có cái tài của người tướng cầm quân ra trận. Ông 
không biết cách "đọc" trận đấu để tìm ra những phương sách tối ưu hòng lật ngược thế cờ...Trách 
nhiệm của ông chắc chắn sẽ được mỗ xẻ bởi những nhà chuyên môn một cách cụ thể. Nhưng có vẻ 
quá dễ dàng khi đội bóng thất bại thì ta lại qui trách nhiệm lên đầu của người cầm tướng. Có lẽ đã 
đến lúc chúng ta phải nhìn rõ hơn cái gọi là nguồn gốc của sự thất bại đớn đau ngày hôm nay. 
 
Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thất bại. Kể từ khi hội nhập với thế giới nói chung 
và khu vực Đông Nam Á nói riêng, chúng ta đã từng đau tức tưởi khi thua người Thái hay người 
Singapour trong những trận cầu quan trọng. Những sự thất bại ấy dường như đã vào qui luật của 
bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân mà có thể chúng ta đã nhìn thấy nhưng chưa đủ  can đảm để nói lên 
đó chính là sự điều hành lạc hậu, vô trách nhiệm của những nhà lãnh đạo của liên đoàn bóng đá Việt 
Nam. Chưa bao giờ họ có những đường lối cụ thể cho tương lai của bóng đá quê nhà. Họ xây dựng 
những mục tiêu ngắn hạn, chỉ để đạt được những mục đích "nhỏ bé" trước mắt: huy chương ở Sea 
Game, Tiger Cup... Từ đó họ tuyển chọn huấn luyện viên cũng theo phong cách ấy: vài tháng trước 
giải, cùng lắm một năm, hy hữu lắm là 2 năm nhưng lại bị khước từ (lạ thay lại chính là huấn luyện 
viên Tavares!). Với lề lối làm việc thiển cận và lạc hậu như thế thì làm sao đạt được những kết quả 
lớn được? Hiếm có quốc gia nào trên thế giới có cách tuyển mộ người cầm quân như ở Việt Nam. 
Dẫu cho có tài đến đâu cũng không thể thành công. Vậy thì làm sao trách đưọc huấn luyện viên tin 
dùng cựu binh! Đơn giản vì họ có kinh nghiệm hơn, và có thế mới hy vọng đạt được thành tích...Có 
bao giờ những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam dám mời hoặc tin tưởng vào một ai đó để giao vận 
mệnh của bóng đá quê nhà vào họ với những hợp đồng dài hạn (3-4 năm)? Có khi nào họ có những 
kế hoạch cụ thể để phát triển tương lai của bóng đá Việt Nam? Loay hoay vẫn chỉ là những giải đấu 



khu vực, những giải đấu vớ vẩn với những đội bóng xoàng, trẻ, sang với mục đích du lịch rồi xỏ giày 
đá bóng với đội tuyển quốc gia!!! Tại sao không mời những đội bóng lớn như Thái Lan, Singapour 
hay Malaysia đã từng làm? Thiếu tiền ư??? Tôi không tin như thế. Với tiền tài trợ cho các chương 
trình phát triển bóng đá trẻ do FIFA giúp đỡ, tiền thu được qua việc quảng bá thương hiệu của đội 
tuyển quốc gia...có lẽ chúng ta cũng có thể tổ chức được những giải đấu tầm cỡ với những câu lạc bộ 
danh tiếng hay những đội tuyển quốc gia đúng nghĩa. Có thế bóng đá Việt Nam mới học hỏi được 
những kinh nghiệm từ những nền bóng đá tiên tiến. Hãy nhìn xem những gì những người láng giềng 
của chúng ta đã làm hỡi những vị quan chức của liên đoàn !  
 
Các vị đã từng bị bẽ mặt như thế nào khi "rước lầm" những vị huấn luyện viên như: Dido, Letard. 
Thế mà họ vẫn không rút ra được những kinh nghiệm đau thương ấy. Họ vẫn tiếp tục duy trì cách 
làm việc phản khoa học của mình để một cách gián tiếp nhấn chìm tương lai của bóng đá nước nhà.  
Những vị huấn luyện viên có tài, có sự hiểu biết cao về bóng đá nước nhà thì bị Liên Đoàn hất hủi, 
không trọng dụng! Bao tâm tình và góp ý của những nhà chuyên môn giàu nhiệt huyết với bóng đá 
nước nhà điều bị gạt bỏ một cách vô lý. " Xây nhà không thể xây từ nóc", huấn luyện viên Alfred 
Riedl đã không từng tuyên bố thế sao về thực trạng của bóng đá xứ ta? Ông Calisto đã bao lần góp ý 
với Liên Đoàn nhưng chỉ được nhận lại những gì? Và còn biết bao nhà chuyên môn trong nước đã 
chán ngáy cái cách ứng xử và điều hành của các vị lãnh đạo? Tổ chức Giải vô địch quốc gia thiếu 
khoa học, luật lệ cũng không đâu vào đâu...thử hỏi thế thì bao giờ bóng đá quê nhà mới ngẩng đầu 
cao hơn cái vũng trùng Đông Nam Á? 
 
Thái Lan, Singapour và cả Indonesia cũng đã bắt đầu chán cái gọi là Tiger Cup hay Sea Game. Họ 
đã bắt đầu triển khai những kế hoạch dài hạn cho tương lai của bóng đá. Tham dự Asia Cup hay là 
World Cup chính là tham vọng của những quốc gia này. Có lẽ sẽ còn lâu mới thấy xuất hiện Thái 
Lan trên đấu trường World Cup nhưng điều đó không khiến họ bỏ công bỏ sức làm việc nặng ngay 
từ bay giờ để đi dến mục đích ấy. Thái Lan đã chẳng từng vào bán kết Asia Cup đó sao? Indonesia 
cũng đã từng tham gia giải đấu quan trọng của Châu Á... Việt Nam ta thì đến bao giờ mới đi đến đó 
bằng chính đôi chân của mình? (vì chúng ta được đồng tổ chức nên được tham dự thẩng vào giải vô 
địch Châu Á lần tới). Tại sao không lên kế hoạch một cách khoa học, rồi mời một huấn luyện viên 
tốt để làm việc cùng nhau trong vòng 3-4 năm? Chắc chắn rằng bước đầu chúng ta sẽ thất bại nhưng 
với thời gian, với sự xây dựng một hệ thống đào tạo bóng đá trẻ có hệ thống, chắc chắn chúng ta sẽ 
gặt hái được những thành công và từ đó bay cao hơn nữa trên bản đồ châu lục và thế giới! 
 
Nhưng hỡi ôi, hết thất bại này đến thất bại khác, cứ chỉ là sự ra đi của các vị tướng, nhưng các vị 
lãnh đạo trong liên đoàn vẫn trụ lại, vẫn bình an với những chức vị xoay vòng cho nhau... Có vị nào 
dám cương quyết rũ áo ra đi vì cảm thấy xấu hổ vì cách lãnh đạo của mình? Các vị chỉ biết đỗ lỗi 
cho người cầm quân. Trong liên đoàn vị nào cũng là những nhân vật quan trọng. Toàn là cựu danh 
thủ, nhà chuyên môn...nhưng đâu phải cứ là ngôi sao lẫy lừng một thời thì là lãnh đạo tốt? Còn nhớ 
có vị đã từng tuyên bố sau trận vòng loại World Cup 06 với Liban rằng :" Cứ đá thế này thì Tiger 
Cup không ngại gì!". Ông ta quên rằng đối đầu với một đối thủ mạnh nhưng không còn hưng phấn 
thì liệu có đáng khen như thế không? Liệu những vị này có còn tiếp tục điều hành tương lai của bóng 
đá nước nhà không? Cứ mỗi lần thắng một trận nào đó thì lại ca ngợi, tâng bốc đội nhà lên tận mây 
xanh. Nhưng khổ nỗi vác vị quên rằng đội tuyển chỉ đấu với những chú lùn, còn những quốc gia láng 
giềng thì lại đang mài dùi kinh sử với những gã khổng lồ của bóng đá quốc tế! 
 
Đã đến lúc cần phải nói không với những quan chức yếu kém trong liên đoàn. Đã đến lúc nói không 
khi trao vận mệnh của bóng đá nước nhà cho những người làm việc không khoa học hay nông cạn... 
Các vị hãy chịu khó lên Hoàng Anh Gia Lai, hay xuống Gạch Đồng Tâm Long Anh để học hỏi cách 
làm bóng đá của những nhà doanh nghiệp trẻ, tuy không am hiểu nhiều về bóng đá nhưng vẫn thành 
công. Hoàng Anh Gia Lai đang chuyển mình lên đấu trường châu lục đó mà, sao tuyển Việt Nam 
vẫn còn bế tắc ở khu vực. Ngay cả khi được "chuẩn bị tốt", chúng ta vẫn thất bại ê chề. Ông Peter 
Withe đã từng sang thăm Việt Nam nhưng sau cùng ông từ chối lời mời của Liên Đoàn không chỉ 



đơn thuần vì vấn đề lương bổng mà chắc chắn nguyên nhân khiến ông nhận lời mời từ phía 
Indonesia chính vì Liên Đoàn cùa quốc gia này có những tham vọng cao và cách làm việc nghiêm 
túc, khoa học hơn cái kiểu "đối phó" như chúng ta! 
 
Trong bóng đá đâu chỉ có tiền thì mới thành công. Đừng đổ thừa rằng vì nghèo mà không có thầy 
tốt, không có điều kiện để vươn lên. Bài học từ đội tuyển Olympic Irak tai Thế Vận Hội Athènes 04 
vừa qua. Đất nước bi chinh chiến, nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu đó chứ. Bấc Triều Tiên bị cô lập như 
thế nào thế mà vẫn trong cuộc tranh vé dự World Cup? 
 
Bao nhiêu câu hỏi, bấy nhiêu sự chán chường. Đổ lỗi cho huấn luyện viên thì quá dễ nhưng tìm ra 
cội nguồn của thất bại thì Liên Đoàn nín thinh.  
 
Lỗi nghiêm trọng và xảy ra một cách có hệ thống chính là ở sự điều hành kém cỏi của các quan chức 
trong Liên Đoàn. Đã đến lúc các vị nên biết cách rũ áo từ quan, nhường trách nhiệm lại cho những 
người có tâm huyết và tài năng hơn. 
 
Không có gì là xấu hổ cả. Can đảm nhận khuyết điểm và ra đi đúng thời điểm chính là cách hành xử 
của những người có trách nhiệm. Mong các vị thấu rõ điều này. Nếu không, bóng đá Việt Nam sẽ 
mãi mãi dậm chân tại chỗ và rồi sẽ còn nhiều đêm ác mộng như đêm 11/12/2004 trong lịch sử bóng 
đá Việt Nam. 
 
Hãy mang lại niềm tin yêu và sự khao khát chiến thắng cho gần 80 triệu đồng bào Việt Nam. Hãy 
làm cho thế giới biết đến Việt Nam qua hình ảnh của một nền bóng đá tràn đầy sức sống chứ không 
riêng gì qua lịch sử chống ngoại xâm oai hùng. Đó chính là sứ mệnh của những người lãnh đạo bóng 
đá quê nhà. Có thể chúng ta sẽ mất 10, 20 hay 30 năm để đi đến mục tiêu sau cùng. Nhưng với lòng 
quyết tâm, sự đam mê cuồng nhiệt của người dân Việt Nam và nhất là với cách làm việc hiệu quả và 
khoa học, chúng ta sẽ thành công! 
 
Mong sao đội tuyển gượng dậy sau thất bại này và sẽ tiếp tục làm việc cật lực để một ngày trong 
tương lai, chúng ta sẽ được tự hào, mắt ngấn lệ ngập tràn hạnh phúc khi thấy được quốc kỳ  Việt 
Nam tung bay trên đấu trường thế giới. 
 
Lâm Bình Duy Nhiên 
Lausanne, đêm 11/12/2004 


