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“Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” là cuốn 

sách về kinh doanh và kiến thức kinh tế hay 

nhất mà tôi từng đọc qua. Đây là cuốn sách 

nổi tiếng nhất của tác giả John Perkins – cũng 

chính là chuyên gia kinh tế hàng đầu của Hoa 

Kỳ. Trong  tác phẩm này, Perkins đóng một 

vai trò “một người kể chuyện” thuật lại quá 

trình Hoa Kỳ đã tiến hành công cuộc thuộc 

địa hóa nền kinh tế của nhiều nước trên thế 

giới như thế nào. Cách mà họ giết chết các vị 

tổng thống của các quốc gia cũng như cái cách mà họ giết chết cả nền kinh tế của các quốc 

gia đó. Cuốn sách này đã “chiếm vị trí” suốt 70 tuần trong danh sách bán chạy nhất của tờ 

báo danh tiếng New York Times. Sự thành công của nó không chỉ dừng lại ở việc đã được 

xuất bản bằng ít nhất 32 ngôn ngữ, mà còn trở thành tài liệu giảng dạy uy tín trong các 

chương trình cao đẳng và đại học. Bạn có thắc mắc tại sao cuốn sách này lại “hot” và được 

yêu thích nhiều như thế không?  

“Những sát thủ kinh tế (EHMs) là những chuyên gia được trả lương hậu hĩnh để đi lừa 

các nước trên khắp thế giới lấy hàng nghìn tỷ đôla. Họ đổ tiền từ Ngân hàng Thế giới, Cơ 

quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các tổ chức “viện trợ” nước ngoài khác vào 

két sắt của các tập đoàn khổng lồ và vào túi của một số ít các gia đình giàu có – những 

người đang nắm quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh này. 

Công cụ của họ là các báo cáo tài chính gian lận, những vụ bầu cử gian trá, các khoản 

hối lộ, tống tiền, tình dục và giết người. Họ diễn một trò cũ của chủ nghĩa đế quốc, song 

đã biến đổi theo những chiều hướng mới đáng ghê sợ hơn trong thời đại toàn cầu hóa. Tôi 

biết điều này; tôi đã từng là một EHM” ( trích Lời tựa – Lời thú tội của một sát thủ kinh 

tế1) 

                                                           
1 Lê Đồng Tâm (2007). Lời thú tội của một sát thủ kinh tế. NXB Văn hóa- Thông tin 
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Qua “ Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” tác giả đã khéo léo vén lên bức màn bí ẩn 

về cách thức hoạt động của một cường quốc hàng đầu trên thế giới – Hoa Kỳ trong đàm 

phán kinh tế để mang lại lợi ích cho mình. Ngoài ra, họ còn có những “ ý tưởng giết chết 

nền kinh tế” rất tinh vi và tàn bạo mà ít ai ngờ đến. Theo tác giả, công việc chính của ông 

và những EHM khác là đề ra những chiến lược và đàm phán với những quốc gia nghèo 

nhưng giàu tài nguyên để “hỗ trợ” các khoản vay khổng lồ cho các dự án xây dựng cũng 

như phát triển đất nước. Các khoản vay này lớn không tưởng đến nỗi các quốc gia “được 

hỗ trợ” chắc chắn sẽ không đủ khả năng để trả nợ trong tương lai. Đây chính là thời điểm 

chín mùi để Hoa Kỳ thu lợi từ thương vụ triệu đô nêu trên, các tập đoàn và chính phủ Hoa 

Kỳ ngay lập tức tiến hành thương lượng và đề xuất phương án trả nợ bằng nhiều hình thức 

như bán các nguồn dầu mỏ và những tài nguyên khác với giá rẻ mạt, trở thành căn cứ quân 

sự cho Hoa Kỳ hay là những lá phiếu tại Liên Hợp Quốc,.. 

 Cuốn sách này đã miêu tả chân thật nhất cách thức mà Hoa Kỳ khống chế nền kinh 

tế thông qua việc sử dụng các chính sách “hỗ trợ” đối với các quốc gia kém phát triển, từ 

đó “thoải mái” khai thác tài nguyên của các nước này. John Perkins cũng đưa ra bằng chứng 

cụ thể về những hành động hung bạo của Hoa Kỳ đối với các quốc gia như Inđônêxia, 

Panama, Êcuađo, Côlômbia, A-rập Xê-út,… Trên cơ sở mỗi quốc gia khác nhau, “sát thủ 

kinh tế” và chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những phương thức “hỗ trợ” và phương án đòi nợ khác 

nhau. Giả sử, trong trường hợp bất cứ vị Tổng thống hay nhà lãnh đạo của một quốc gia 

nào phát hiện ra được âm mưu nham hiểm của Hoa Kỳ và vùng vẫy tìm cách chống lại nó, 

chắc chắn họ sẽ bị lật đổ bằng một thế lực nào đó trong tương lại gần hoặc bị thủ tiêu bởi 

sát thủ thật sự trong bí mật. Đọc đến đây, chắc chắn bạn sẽ phải ngạc nhiên vì những chiêu 

trò tinh vi và thủ đoạn tàn bạo trong cách thức làm kinh tế của Hoa Kỳ, nếu đối phương là 

một quốc gia nghèo và không có sự phòng ngự tốt trong chiến lược kinh tế nhưng lại dồi 

dào về tài nguyên thiên nhiên, chắc chắn họ sẽ trở thành “con mồi béo bở” của Hoa Kỳ. 

 Trong suốt tác phẩm này, tác giả John Perkins luôn cảm thấy “cắn rứt lương tâm” 

và giằng xé nội tâm tột độ vì những hành động ông đã làm trong suốt thời gian làm đầy tớ 
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trung thành cho chính phủ Hoa Kỳ. Nỗi căm phẫn đã được đẩy lên đến cùng cực và không 

ngừng thôi thúc ông đứng lên vạch trần những tội ác đáng khinh bỉ mà chính đế chế ngày 

trước ông hết mực phục tùng. Có lẽ, tận sâu nơi đáy lòng và lương tâm, ông đã không thể 

một ngày được an yên khi chính mình đã tiếp tay cho chính phủ Hoa Kỳ khiến nhiều quốc 

gia rơi vào cảnh khó khăn, loạn lạc, đẩy những người dân vô tội vào cảnh khốn cùng. Tuy 

nhiên, sau tất cả, John Perkins cũng đã dũng cảm “thú tội” qua tác phẩm này dù bị rất nhiều 

người ngăn cản. Bởi lẽ, ai ai cũng nhìn thấy được thế lực thật sự hùng mạnh của Hoa Kỳ 

và không một ai có thể tưởng tượng được số phận tác giả sẽ như thế nào nếu Hoa Kỳ thẳng 

tay trừng phạt. 

 “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” đã vạch trần cho chúng ta thấy được cách làm 

kinh tế của những quốc gia lớn mạnh trên thế giới. Đằng sau những nguồn “hỗ trợ” khổng 

lồ của Hoa Kỳ được gắn mác như một hành động nhân đạo là những mục đích xấu xa và 

thủ đoạn sâu hiểm mà ít ai có thể ngờ tới được. Ngoài ra, tác phẩm này còn vén lên bức 

màn lịch sử về các thế lực đứng sau những sự kiện gây chấn động lúc bấy giờ như sự sụp 

đổ của một triều đại, cái chết đầy bí ẩn của các vị Tổng thống,…Qua đó, chúng ta sẽ có cái 

nhìn toàn diện về những sự kiện lịch sử và sự phát triển của kinh tế thế giới ngày nay, đây 

không phải là sự ngẫu nhiên mà có hẳn một chiến lược, mục đích cụ thể để thực thi. Nếu 

bạn đang trong quá trình tìm hiểu và muốn bắt đầu công việc kinh doanh thì “Lời thú tội 

của một sát thủ kinh tế” là cuốn sách hay giúp bạn hiểu rõ hơn về “chiến trường” ác liệt, 

cũng như những âm mưu đen tối của đối tác đằng sau những món lợi trước mắt mà họ đề 

ra. 
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