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Dân Chủ Pháp Trị là cuốn sách mà tôi đã viết lúc còn đang ở lứa tuổi giữa ba mươi, vào những

năm đầu mới tốt nghiệp trường luật và hành nghề luật sư ở California. Trong thời gian đó, 1989-1991,
thế giới đang chuyển biến nhanh, nhất là trong các quốc gia Cộng sản: Liên Bang Sô Viết đang trên
đường tan rã, bức tường Bá Linh vừa sụp đổ, biến cố Thiên An Môn vừa xảy ra. Tôi đã bỏ công việc
luật sư để đi thư viện, nghiên cứu và viết trong nỗi thao thức, lòng nhiệt tình và một niềm hoài vọng
cao độ cho đất nước Việt Nam. Những giòng chữ mà bạn đọc có trước mắt, thể hiện tấm lòng đó cho
quê hương, dân tộc.

Tôi xin trích lại bìa sau của ấn bản 1991:
Đây là cuốn sách bàn về một tương lai, một định hướng chính trị và xã hội cho Việt Nam

trong giai đoạn chuyển tiếp sang một kỷ nguyên mới. Trên cơ bản triết học và lý thuyết nghiêm
chỉnh, tác giả đi sâu vào các lãnh vực mà luật pháp phải đương đầu: Trật tự, Công lý, Tự do, Đạo
đức, Kinh tế, Chính trị và Lịch sử.

Xuyên qua tư tưởng và lý luận từ Plato, Cicero, Khổng Tử, Hàn Phi, Lê Lợi, Kant, Hegel đến
Marx, Rawls, Lý Đông A, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Khắc Viện...tác giả đã trình bày những suy tư mới
và lý luận thời đại nhằm đưa ra những mô thức tiêu chuẩn và cơ chế pháp luật cho bối cảnh lịch
sử, điều kiện chính trị, xã hội và con người Việt Nam hiện nay.

Đây là một luận đề tích cực nhưng mang tính chất vừa phải và bao dung. Dân Chủ Pháp Trị
phủ nhận Marxism từ căn bản triết học và kinh nghiệm lịch sử để xoáy sâu vào tầm mức nhận thức
về tiềm năng khả thể cũng như những giới hạn của cách mạng và chính trị đối với tiến trình lịch
sử Việt Nam.

Hơn hai mươi năm qua, Dân Chủ Pháp Trị đã được đón nhận tích cực từ phía độc giả Việt ngữ
khắp thế giới- nhất là ở trong nước. Công trình nghiên cứu này đã đến tận tay những nhà nghiên cứu,
học giả, giới sinh viên, giáo sư, luật sư, những nhân vật cao cấp trong chính phủ Việt Nam, các cán bộ
Cộng sản, các nhà bất đồng chính kiến. Nó cũng đã và đang có mặt trong nhiều thư viện có sách Việt
ngữ trên thế giới.

Mặc dù lịch sử thế giới đã sang nhiều chương, nhưng Việt Nam vẫn còn đang đi trên những trang
sử đã được viết từ thế kỷ trước mà chưa mở được một chương mới cho khả thể tương lai – dù trên
nhiều phương diện, từ kinh tế đến luật pháp, đã có những thay đổi và tiến bộ lớn. Lý tưởng Dân Chủ
và Pháp Trị cho một Việt Nam mới vẫn còn đó như một hoài bão nặng chĩu tâm tư cho bất cứ ai nhìn
về cơ đồ đất nước hiện nay. Vì thế, tác phẩm này vẫn còn nguyên giá trị nguyên thuỷ như khi nó được
ra đời từ thế kỷ trước. Mong độc giả của ấn bản E-Book này tiếp nhận Dân Chủ Pháp Trị như là một
món quà từ tác giả dâng hiến lên Tổ quốc, Quê hương và Dân tộc.

 
Trân trọng,
 
NHL
Madonna Mountain, California
Tháng 4, 2012.
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Bệ hạ có thể ngồi trên lưng ngựa mà chinh phục, chứ không thể cai trị thiên hạ được.
Trần Bình (tâu Hán Cao Tổ, Trung Hoa)

 
 

VỀ TỰA ĐỀ “DÂN CHỦ PHÁP TRỊ”
 
“Dân chủ” thuộc lãnh vực cơ chế chính trị. Dân chủ biểu hiện mức độ mà công dân của một

nước trực tiếp tham dự vào tiến trình chọn lựa nhân sự và chính sách quốc gia và xã hội. Dân chủ là
định hướng chính trị, thể hiện tính chất quyền lực hành xử bởi đa số tích cực của quốc dân.

Trong khi đó “Pháp trị” thuộc lãnh vực bản chất xã hội – guồng máy nào, năng động nào, giá trị
nào có thực chất chủ động cá nhân, tập thể và sinh hoạt liên hệ.

Một quốc gia có thể chế chính trị dân chủ rộng mở, có luật pháp thành văn và cơ cấu thực thi;
nhưng bản chất cai quản và kỷ luật của xã hội không thuộc về quy chế pháp lý mà là kinh tế, bạo lực,
thần quyền, giai cấp, vô trật tự.

Do đó, một quốc gia dân chủ nhưng không nhất thiết được cai trị bởi luật pháp. Chúng ta có thể
nhìn thấy hiện tượng này ở các nước như Ấn Độ, Mễ Tây Cơ… là những quốc gia có những nền chính
trị dân chủ rộng mở, đa nguyên; nhưng pháp luật lại không đóng được vai trò thượng tôn và cai trị xã
hội.

Một số quốc gia khác không có thể chế chính trị dân chủ, nhưng pháp luật lại đóng vai trò quan
trọng và phổ cập trong mọi vận hành xã hội. Trường hợp của Nam Phi và Tân Gia Ba… có thể được
xếp vào trường hợp này. Phần lớn các quốc gia tiền tiến Âu-Mỹ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi đã tiến lên
được cấp độ chính trị dân chủ và xã hội pháp trị. Phần lớn còn lại là hầu hết những quốc gia phải đối
đầu với sự trộn lẫn giữa độc tài và vô pháp đang vùng vẫy để đi tìm chính trị dân chủ trước rồi đến
pháp trị sau. Tiến trình dân chủ hóa chính trị có thể nhanh chóng và đột biến; nhưng pháp trị hóa xã hội
là một tiến trình xây dựng cơ chế và tinh thần xã hội dân sự (civil society) vốn đòi hỏi thời gian, ổn
định chính trị, phát triển kinh tế, trưởng thành về tổ chức, thăng tiến về văn hóa và dân trí.

Cuốn sách này nhấn mạnh đến khía cạnh pháp trị trong lãnh vực cơ chế và giá trị của luật pháp
đối với các lý tưởng và nhu cầu quốc gia và công dân. Chính trị dân chủ được bàn luận ở đây trong
bối cảnh tương quan đến pháp luật. Dân chủ mà chúng tôi nói đến là một thể chế chính trị cộng hòa,
rộng mở, đa dạng, mang bản chất cấp tiến và khách quan dưới sự cai quản của cơ chế pháp luật. Dân
chủ, từ đó, chỉ là một bản chất quy chế chính trị do luật pháp xác định.

TẠI SAO VIẾT?
 
Cuốn sách này được bắt đầu viết vào tháng Sáu, 1990, khi tôi đang ở California và chuẩn bị lên

đường đi Việt Nam. Tôi đã hủy bỏ chuyến đi để ở nhà nghiên cứu và viết. Có nhiều lý do. Tôi nhớ lại
hồi tháng Sáu,1988, khi tôi đến thăm gia đình, bà con ở vùng kinh tế mới Đa Tẻ, Đa Kộ, Đa Hoại,



Lâm Đồng, trong một đêm tối ngồi nói chuyện chơi với bà con bên gốc cây mít, có người hỏi tôi làm
thế nào để Việt Nam được như Mỹ, như Nhật? Tôi trả lời, đại ý rằng, Việt Nam đang bị giam hãm bởi
hai trở lực chính: Đó là ý thức hệ và sự gia tăng dân số quá nhanh. Người đó hỏi tiếp là riêng về phần
tôi sẽ giúp được gì cho Việt Nam? Tôi trả lời rằng về khả năng vật chất thì tôi chỉ giúp nổi gia đình;
còn để về nước đóng góp thì chưa có được vì nhiều lý do. Tôi hỏi lại bà con là thì tôi nên làm gì? Có
người trả lời rằng chính tôi phải biết điều đó. Tôi cảm thấy một áp lực mạnh của tình trạng đất nước
và hoàn cảnh bà con, bạn bè. Phần lớn bạn bè chỉ trên dưới ba mươi mà có năm, sáu đứa con. Có
thằng bạn, có tới bảy đứa, nheo nhóc, ốm yếu. Tôi hỏi đến thì được trả lời đại ý rằng vì đời sống khổ
quá, đẻ nhiều con để “làm của.” Đứa nào cũng nghèo, không có gạo mà ăn nhưng suốt ngày hút thuốc
lá, uống rượu say sưa, mê mải số đề, cầu cơ, bói toán. Tôi thấy cả một tương lai rất là bi đát cho Việt
Nam nếu chiều hướng này không được thay đổi.

Khi nghiên cứu các vấn đề luật pháp ở Việt Nam hiện nay thì tôi thấy từ nhân sự, cơ chế cho đến
văn kiện và nội dung pháp lý còn quá phôi thai. Tôi chia sẻ những nỗi khó khăn lớn của những người
trí thức, những luật gia đang cố gắng vẫy vùng trong giới hạn chật hẹp của biên giới chính trị để đóng
góp cho một sự chuyển mình đến một ý thức và giá trị pháp chế của lý trí, nhân bản và khách quan.

Tôi tự hỏi lại chính mình có thể giúp được gì cho quê hương và dân tộc. Tôi nghĩ là mỗi người
phải đóng góp ít nhiều tích cực cho sự chuyển hướng chung. Từ đó, tôi chuẩn bị viết sách. Cuốn sách
này là kết quả đầu tiên của nỗ lực đóng góp cho Việt Nam – một tổ quốc không chỉ là trừu tượng, mà
là một thực tế quê nghèo của bà con, bạn bè, thân nhân, của đồng bào, của kỷ niệm mà tình cảm không
nguôi ngoai được.

 
CẢM TẠ

 
Ở đây tôi xin cảm tạ sự giúp đỡ, khuyến khích của nhiều người. Người đầu tiên và vợ tôi, Trần

Hồng Vân, đã khuyến khích, chịu đựng trong suốt những năm trường luật, đã sửa dấu “hỏi”, “ngã” (mà
tôi không tài nào viết đúng được); của Kỹ sư Trần Mạnh Hòa đã giúp tôi về phần kỹ thuật điện toán
cũng như đề nghị sử dụng một số chữ cho thích hợp; của Tiến sĩ Ngô Văn Tân đã vui vẻ cho mượn một
số sách luật khoa và chính trị; của Tiến sĩ Lê Hiếu Liêm (Lý Khôi Việt) đã đọc bản thảo, phê bình,
khuyến khích; của anh Văn Hưng, người bạn chân tình đã không ngừng khuyến khích; của anh Lê Bá
Sanh, chủ biên tạp chí Sài Gòn Nhỏ ở San Jose cũng như anh Trần Minh đã giúp đỡ phần kỹ thuật; của
Tiến sĩ Nguyễn Tâm trong suốt thời gian cùng làm việc đã quản trị văn phòng luật sự cho tôi có thì giờ
đi thư viện để viết; cũng như của Thi sĩ Trần Nghi Hoàng đã khuyến khích; Giáo sư Tạ Văn Tài cho
mượn sách nghiên cứu luật và đặt mua sách lịch sử; của Luật sư Nguyễn Quốc Lân đã cho mượn các
sách luật Việt Nam, chị Hồ Thị Quảng, giáo sư Trần Kiêm Đoàn (Thầy giáo quốc văn của tôi ở
Trường Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị), của Giáo sư Nguyễn Châu đã cố vấn về từ ngữ. Anh
David Nguyên Trần, chị Bích Quyên, và nhiều bạn bè thân hữu đã khuyến khích tinh thần.

Tôi cũng nghĩ đến nước Mỹ với nhiều cảm tình vì đã cho tôi nhiều cơ hội học hỏi, nhiều
“khoảng trống” để trưởng thành, nhiều rộng lượng để tự sửa chữa. Tôi mong sao cho các thế hệ kế tiếp
của Việt Nam được quốc gia và xã hội cho nhiều cơ hội, khoảng trống và rộng lượng để được trưởng
thành và tiến hóa; mà trong đó, mỗi người Việt Nam được cơ hội và điều kiện để phát triển tối đa tiềm
năng của cá nhân – với quốc gia và xã hội là cơ chế cung cấp bối cảnh và phương tiện cho tất cả công
dân.

Tôi xin dâng cuốn sách này lên bàn thờ lăng cố Lê Mậu Doãn, người khai sáng năm làng Bích La
ở Quảng Trị từ mấy thế kỷ trước, và ông nội tôi, Nguyễn Hữu Địch, một anh hùng đầy đức độ, bản
lãnh và tích cực, ông “Bộ” của làng với vai trò hòa giải, châm cứu, khuôn trưởng Chùa, cúng tế lăng



tẩm cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Và trên hết, với tất cả chân tình, tôi xin dâng hiến nội dung sách này cho Tổ quốc và dân tộc Việt

Nam.
San Jose, Califonia
Tháng Mười, 1991
NHL
 

 



 
 

CHƯƠNG	MỘT
 

Ý NGHĨA VÀ BỐI CẢNH LÝ LUẬN
Out of the timber so crooked as that from which man is made nothing entirely traight can be

built. (Từ khúc gỗ cong vẹo mà con người đã được tạo nên không có gì thẳng thắn có thể kiến thiết
được.) Immanuel Kant (1784)

 
The rational reorganization of society would put an end to spiritual and intellectual

confusion, the reign of prejudice and superstition, blind obedience to unexamined dogmas, and the
stupidities and cruelties of the oppressive regimes which such intellectual darkness bred and
promoted. (Sự xây dựng lại xã hội trên căn bản lý trí sẽ chấm dứt tình trạng nhầm lẫn và loạn
động của đời sống tinh thần và trí thức cùng với thời đại thành kiến và dị đoan, mù quáng tin theo
những chủ nghĩa vô lý, và sự ngu xuẩn và bạo tàn của những chế độ chính trị từ bóng tối của thảm
nạ trí thức trên.) Isaiah Berlin (1990)

 
Ở cuối thế kỷ XX này, ở các xã hội chủ tiền tiến, người dân đã phần lớn quen với từ ngữ, ý

niệm, bối cảnh và sự ràng buộc, giới hạn của luật pháp. Luật pháp là cơ chế cai quản con người, gia
đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Dĩ nhiên không phải cho đến giờ này con người mới thấy được nhu
cầu của luật pháp nến xã hội muốn tồn tại như là một tập thể có trật tự và có chủ đích. Ngay Việt Nam
chúng ta, từ thuở lập quốc vào đầu thế kỷ thứ XV Lê Lợi đã tuyên bố, “Từ thuở xa xưa, muốn cai quản
quốc gia phải có pháp luật. Không có luật thì nước sẽ loạn”(1). Tuy nhiên với bối cảnh lịch sử và điều
kiện xã hội cũng như bản chất văn hóa chính trị của Việt Nam thời đó, dân tộc Việt chưa bao giờ thực
sự sống trong luật pháp, cảm nhận và được điều kiện hóa bởi luật pháp như là những điều kiện và tiêu
chuẩn giới hạn đã được nội tâm hóa để hành xử và sinh sống cho cá nhân cũng như đối với xã hội và
quốc gia.

Một quốc gia muốn có một căn bản pháp trị có một nền tảng giá trị tập thể để công dân công
nhận ngôi vị và chức năng của luật pháp mà họ phải bị cai quản. Hơn nữa công nhận luật pháp bởi ý
thức còn chưa đủ. Công dân một nước phải công nhận luật pháp như là những tiêu chuẩn, khuôn thức
giới hạn tự do cá nhân. Như theo The Duke of Argryll của Anh quốc viết vào giữa thế kỷ thứ XIX:

Cả thế giới bao quanh chúng ta và trong mỗi con người đaều được cai quản bởi Luật. Tinh
thần chúng ta bị chi phối bởi Luật – cho dù tinh thần con người rất là linh thiêng, vô hình và rất
tự do. Như trong đêm tối, tinh thần cảm nhận được những bức tường giới hạn mọi hướng đi mà
không cần suy nghĩ. Cảm tính này đang lớn lên trong nội tại của con người. Nó lớn lên với kiến
thức; nó là niềm hạnh phúc, là phần thưởng, là mục đích tối hậu cho khoa học.(2)

Luật pháp là “dấu ấn của văn hóa,” như Trần Bạch Đằng viết gần đây(3). Luật pháp hiện thực hóa
ý chí quốc gia (nation-state), là sản phẩm của lý trí trong tiến trình văn minh nhân loại. Nó đánh dấu,
và biểu trăng cho mức độ trưởng thành của một đơn vị chính trị, dân tộc, quần chúng. Luật pháp trong
các xã hội dân chủ pháp trị không còn là công cụ của kẻ cai trị. Luật pháp là yếu tố cần thiết cho sự ổn
định và phát triển quốc gia. Trong một thể chế dân chủ, luật pháp là những quy tắc, điều lệ, khuôn
phép, tiêu chuẩn được thiết lập từ sự đồng thuận của đa số công dân qua cơ chế chính trị.

Cho nên, khi nói tới luật, ở đây chúng ta chỉ nói đến “luật pháp” (positive law) – “phép nhà
nước đặt ra… bắt buộc mọi người tuân theo.”(4) Luật bao gồm nhiều phạm tàu. Luật tự nhiên – những



quy tắc liên hệ trật tự, “ảnh hưởng tự nhiên của sự vật này đối với sự vật khác.”(5) Như Charles de
Montesquieu viết, “mọi thứ đều có luật của nó. Trời đất có luật riêng, vật thể có luật riêng… và con
người có luật con người.”(6)

Luật con người mà Montesquieu nói đến là luật thành văn. Marcus Cicero của Ý Đại Lợi, trước
Tây lịch đã lên tiếng ca ngợi Luật là lý trí cao nhất đã nằm sẵn trong tự nhiên muôn vật. Theo Cicero,
“Có gì linh thiêng trong trời đất hơn là lý trí? Lý trí cao cả và quý hóa nhất, hiện diện trong con người
và Thượng đế vì tài sản chung giữa con người và Thượng đế là lý trí”. Bởi vì luật pháp là sản phẩm
của lý trí, nên “luật là sức mạnh tự nhiên gầy dựng bởi Thượng đế”, vẫn theo Ciceron “qua sự sáng
tạo con người có khả năng tư duy.” (7) Thomas Aquinas, một triết gia luật học nổi tiếng vào thế kỷ thứ
XIII ở Ý Đại Lợi, cũng đồng ý, cho rằng, “Nguyên tắc thứ nhất của lý trí thực tiễn là cứu cánh hạnh
phúc cho con người.” (8) Luật pháp vì phục vụ cá nhân và xã hội là chiếc cầu đưa con người tới cơ hội
của cuộc đời, mà trong đó cá nhân được phát huy tối đa tiềm năng của mình. Aristotle của 300 năm
trước Tây lịch, Hy Lạp, cho rằng, “chủ ý của nhà làm luật là hướng dẫn con người đến với đức hạnh.”
(9) Những nhà làm luật và những triết gia luật học, theo triết gia Eugene Ehrlich của Đức, là, “những vĩ
nhân cao cả nhất của nhân loại.” (10)

Nhưng luật pháp là gì? Trên căn bản lịch sử lâu dài, ngay cả một nước chậm tiến như Việt Nam,
cũng đã có một nguồn gốc luật pháp cổ xưa, từ thuở mới giành được du lịch từ Trung Hoa. Tuy vậy,
Việt Nam và Tây Âu vẫn chưa có một định nghĩa đích xác cho danh từ Luật (Law). Lịch sử triết luật
Tây phương đã cống hiến rất nhiều trường phái về luật học (schools of jurisprudence). Chủ thuyết sử
luật, xã hội học, quyền lợi, luật tự nhiên, luật lý tưởng, thuần lý thuyết, phân tích học, và luật học thực
dụng. Nói theo H. Hart, một luật gia nổi danh của Anh quốc cận đại, thì, “không có gì có thể vắn, gọn,
để cung cấp một định nghĩa thỏa mãn được câu hỏi trên.” (11)

Chúng ta có thể tìm định nghĩa bằng cách đặt câu hỏi trên bình diện khác. Tại sao phải có luật
pháp? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ mở rộng hơn, cung cấp nhiều bối cảnh và ý nghĩa, tạo nội dung
phong phú vì mỗi câu trả lời phải đúng vào hoàn cảnh của thời gian xã hội. Từ đó, chúng ta sẽ có một
rừng định nghĩa đầy màu sắc, đặc tính, hổ tương cho nhau.

“Luật pháp là gì?” tìm ý nghĩa ngôn ngữ, cho người tiếp nhận một khái niệm trừu tượng. Trong
khi đó “tại sao” nhấn mạnh đến chức năng tính (functionalism) của luật pháp. Từ câu hỏi “tại sao”
chúng ta phải hỏi tiếp những câu hỏi khác, chi tiết hơn. Điều kiện và mục đích của pháp luật? Giới
hạn, biên giới và những yếu tố cần thiết cho hiệu năng thực thi luật pháp? Thời gian và không gian
cũng như là cơ chế, cơ cấu và giá trị thời đại? Mức độ ước vọng của đơn vị công dân chịu chấp nhận
giá trị luật pháp và yếu tính cưỡng chế?

Để khai phá rộng hơn, chúng ta mở lớn những trường phái lý luận Tây phương để đặt sự phân
tích luật pháp trong bối cảnh thích hợp. Có hai trường phái tượng trưng trong lịch sử luật học, cố gắng
xếp đặt vị thế và ý nghĩa của luật pháp cho thích hợp. Trường phái thứ nhất là “tiến hóa lý trí luận”
(evolutionary rationalism) và “kiến trúc lý trí luận” (constructivist rationalism) (12).

Tiến hóa luận cho rằng lý trí là sản phẩm của tiến trình biến hóa mà trong đó cơ chế xã hội được
nảy sinh. Trong khi đó kiến trúc luận, phát xuất từ triết học Descartes, tin rằng lý trí là một đơn vị độc
lập có khả năng xếp đặt và chủ động xã hội theo suy nghĩ của mình. Nói một cách khác hơn, tiến hóa
luận chủ trương rằng sản phẩm của lý trí, bao gồm luật pháp, là kết quả của tiến trình biến hóa nhân
loại. Luật pháp phát xuất một cách tự nhiên từ nhu cầu của hoàn cảnh. Tức là, nó là một sự tự xuất, tự
phát như cỏ hoa dại mọc trên khoảng đất trống có đầy đủ yếu tố thực vật cần thiết. Luật pháp là sự
chuyển mình của lý trí để đáp ứng và thỏa mãn dần dần nhu cầu xã hội; luật pháp không phải là sản
phẩm từ sự chuẩn bị, thiết kế - mà là tác phẩm của những phản ứng và nó luôn thay đổi theo thời gian



và không gian. Trái lại kiến trúc luận cho rằng những cấu trúc, cơ chế xã hội đã được chủ động và
thiết kế bởi lý trí. Con người, với đầu óc dự tưởng đã bắt tay xây dựng thế giới khách quan theo một
mô hình đã được họa sẵn. Luật pháp, từ đó được thiết kế để chuẩn bị cho bối cảnh và nhu cầu tương
lai.

Phạm trù lý thuyết của tiến hóa luận được phác họa như sau: Thực tế của hiện hữu, của vũ trụ
xác nhận bản chất phức tạp và muôn mặt nhưng vẫn đồng nhất trong một mẫu số chung nằm suốt trong
tất cả các hiện tượng; một nội lực căn bản điều động tất cả, trói buộc chung vào một hệ thống cơ bản
và có cứu cánh; rằng một nguyên tắc chung chi phối tất cả những chi tiết ngổn ngang, thể hiện qua muôn
vạn hình thức hiện hữu. Đứng trước trường phái và cơ sở lý luận này, con người chuẩn bị cho sự nối
tiếp của tiến hóa hơn là cách mạng bất chợt; chấp nhận sự thay đổi dần dần, từng giai đoạn, từng bước
cho cơ chế và cơ cấu tương đồng với đổi thay giá trị và tình cảm – hơn là chủ động đổi thay nhảy vọt.
Luật pháp chia sẻ và hòa sắc với bản chất của giai đoạn với những điều kiện và khó khăn gặp phải. Lý
luận này chủ trương xã hội nào thì luật pháp đó.

Đối nghịch với trường phái trên, kiến trúc luận không công nhận một mẫu số chung cho tất cả
các hiện tượng của hiện hữu. Sự khác biệt của hiện tượng phát xuất từ sự khác biệt của thiết kế và phát
triển. Xã hội là kết quả của chủ động do lý trí dẫn đầu. Hay nói cách khác, chỉ có ý thức tích cực của
con người, sử dụng tối đa tiềm năng của trí thức mới thay đổi được hiện tại và kiểm soát được tương
lai.

Tiến hóa luận nhấn mạnh đến bản chất đáp ứng của con người. Trước hết, con người nhận ra
những khiếm khuyết chung quanh mình. Chúng ta nỗ lực, theo nhu cầu của môi trường sống, trong giới
hạn của thời gian và không gian, thay đổi chính mình và cơ chế thích ứng với nhu cầu. Một cơ chế
quan trọng mà nhân loại đã kiến tạo là luật pháp. Luật pháp, từ đó, là công cụ để đáp ứng, là khí cụ để
giải quyết vấn đề, là phương tiện để đạt đến một dự phóng lý tưởng. Luật pháp là phương tiện cho một
cứu cánh xã hội. Sự điều hành của luật pháp nằm trong chiều hướng có mục đích và bị giới hạn bởi
bản chất của mục đích đó. Luật là giải pháp cho một vấn đề. Giải pháp này phản ảnh bản sắc của điều
kiện và nhu cầu mà nó bị chi phối. Luật pháp có tính chất nhìn lại quá khứ - nếu lý luận trong phương
pháp này. Luật pháp được kiến tạo nhằm tu bổ cái khiếm khuyết của hiện tại và quá khứ hơn là nhằm
chuẩn bị hiện thực hóa một mô hình của trí thức cho tương lai. Cơ chế luật pháp là sản phẩm của nhu
cầu cải cách để đáp ứng với tính khẩn cấp của ngày hôm nay. Luật pháp mang bản chất thực dụng, là
hoa trái của hoàn cảnh thực tế, hơn là sản phẩm của dự tưởng thuần trí thức. Bản chất của luật pháp là
cưỡng chế, vì vậy, dè dặt phải được nhấn mạnh khi mưu toan đặt để một guồng máy cưỡng chế cho
tương lai. Tương lai không thể biết đến một cách chính xác; do đó, luật pháp phải thử nghiệm hiện tại
trước.

Ý nghĩa của luật pháp chỉ có thể giải thích trong bối cảnh và điều kiện xã hội. Luật pháp phát
sinh vì con người, của số đông, của tương quan, của năng động quần chúng, của tập thể. Con người ở
đây phải được giả định trên cái thớt của tiền đề tiêu cực: Bản chất của con người là ích kỷ và loạn
động, năng lực của xã hội là mâu thuẫn và tranh chấp. Nhu cầu từ đó xác định: Con người phải được
giáo hóa và cai quản; xã hội phải được thiết kế trên một trật tự chấp nhận được.

Nhưng luật pháp cũng được cấu tạo trên viễn kiến rằng những mẫu số chung cho động cơ con
người và cấu trúc xã hội sẽ vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Xã hội sẽ phát triển theo nhiều phân
nhánh khả thi; nhưng những giả định về màu sắc tiến hóa có thể được hình dung và tiên đoán. Từ đó,
tiến hóa luận dựa trên viễn kiến đồng nhất giữa hiện tại và tương lai, sử dụng lý trí để kiến tạo guồng
máy cai quản điều hướng con đường đi tới của xã hội. Luật kinh doanh, hợp đồng khế ước vẫn phải bị
chi phối bởi những giả định về động cơ tư lợi của cá nhân liên hệ. Luật hiến pháp xây dựng trên sự
chấp nhận căn bản rằng chính quyền sẽ vẫn còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tập thể và



chúng con. Nói theo Morris R. Cohen, một luật gia Hoa Kỳ, thì luật pháp tự nó cũng chứa đựng nhiều
bất công và bất tiện, nhưng con người thà rằng bị đau khổ vì luật pháp còn hơn là đối chọi với tương
lai trong sự bất thường của đời sống bất quy tắc(13).

Dĩ nhiên luật pháp không cung cấp được hết tất cả những giải đáp cho tương lai. Luật pháp chỉ
cho phép con người dự phóng về chặng đường đi tới với một mức độ cao nhất của sự ổn định về lề lối
khách quan mà xã hội mong mỏi con người phải hành động trên căn bản lý trí. Đối diện với lý trí là
phạm trù tự do của năng lực ý chí cá nhân và những yếu tố bất thường trong bối cảnh tập thể. Do đó,
sự gặp gỡ giữa tiến hóa luận và kiến trúc luận là một hợp đề giữa khả thể (possibility) và khả tri
(predictability). Tiến hóa luận đặt nặng giá trị về thực tế của hiện tại, trong khi kiến trúc luận nhấn
mạnh đến dự phóng tương lai. Cả hai đều cho chúng ta một nội dung về ý nghĩa: Luật pháp là những
định chế kiến tạo bởi lý trí nhằm cai quản vận hành và tương quan giữa cá nhân đối với xã hội,
giữa hiện tại đối với tương lai, giữa đồng nhất lý trí đối với tự do ý chí, giữa khả thể đối với khả
tri.

Luật pháp còn phải giải quyết hai vế của biện chứng chủ thể và khách quan. Chủ thể là ước vọng
của cá nhân; khách quan là điều kiện vật thể và tinh thần cộng đồng. Luật pháp của các quốc gia chậm
tiến là sự áp đặt khách quan để hòng giáo hóa chủ thể thấp kém và bất thường. Trong khi đó, ở các
quốc gia pháp trị tiền tiến, luật pháp là sự thể hiện ý chí và ước vọng chủ quan của số đông đối với
bối cảnh khách quan. Lịch sử pháp lý của Âu Mỹ là tiến trình đi từ áp đặt khách quan của giai tầng
thống trị lên đến giai đoạn thể hiện ước vọng chủ quan trong chính trị dân chủ. Tuy nhiên, mỗi thời đại
chứa đựng một giá trị chủ thể cho đầu mối cưỡng chế xã hội. Mâu thuẫn giữa các giai tầng tập thể
nhằm nắm được cơ chế áp đặt giá trị chủ quan là bản chất của chính trị cách mạng đồng thời là đầu
mối của chiến tranh, thay đổi và tiến hóa. Vấn đề là biện minh của giá trị chủ quan. Từ nỗ lực đi tìm
biện minh con người đã khai sinh những ý niệm và chủ thuyết về tính chính thống (legitimacy), chính
đáng (propriety) và chính lý (rationality). Luật pháp là cơ chế chính lý, mang giá trị chính thống,
nhằm thỏa mãn nhu cầu tổ chức của xã hội một cách chính đáng.

Một triết gia đã biện giải chặt chẽ căn bản của luận đề trên là Immanuel Kant. Theo Kant, ý chí
cá nhân là quan năng của những nguyên tắc thực dụng, là đầu mối của những chọn lựa. Tác động chọn
lựa là của tự do ý lực (free-will) quyết định bởi lý trí. Kant phân biệt tác động tự do ý lực của con
người khác với thú vật vì bản chất quyết định hành động của con người vốn mang bản chất độc lập của
trí thức và ý lực vượt ra khỏi phạm trù của bản năng. Khi ý lực cá nhân trở nên khả năng lý trí toàn
điện để trở thành thực dụng đối với đời sống thì con người đã đạt được tự do trong bản chất tích cực.
Nhưng ý lực và tự do cá nhân là vấn đề chủ thể không nhất thiết đồng thuận với phạm trù khách quan
và phổ cập (universal), cho nên, lý trí con người chỉ có khả năng kiến tạo quy luật thuần mang tính
cưỡng bách và cấm đoán. Kant gọi những quy luật này là quy tắc tự do – khác biệt với quy tắc thiên
nhiên. Theo Kant, quy tắc tự do là quy luật đạo đức. Khi quy luật đạo đức chỉ có chủ đích và khả năng
cai quản hành vi khách quan thì những quy luật này là pháp chế. Nếu pháp chế mang chức năng cai
quản nguyên tắc nội tâm của hành vi thì nó là đạo đức (morality). Sự đồng thuận giữa hành vi và pháp
lý là pháp luật; giữa hành vi và đạo đức là luân lý (ethics)(14).

Nỗ lực của luật pháp là sự đi tìm đồng thuận giữa hai phạm trù chủ quan và phổ cập. Hòa giải
được hai phạm trù này là sự kết hợp giữa cá nhân và hoàn cảnh khách quan.

Chiều hướng tiến hóa của cá nhân, trong truyền thống triết học Tây phương, là nỗ lực vươn về
phổ cập tính, hòa nhập chính mình trong mẫu số chung của xã hội để kiến tạo trật tự tập thể. Luật pháp
là quy tắc chủ định để duy trì đồng nhất tính trên phạm trù hành vi và tác động khách quan bắt buộc cá
nhân phải đi theo dòng nước chính của số đông và có thế lực nhất. Thế nhưng, biện minh của thế lực
xã hội để áp đặt giá trị chủ quan của mình bằng sự phổ cập hóa đã từng đặt nền móng chính thống trên



ý niệm luật tự nhiên. Luật tự nhiên là năng động nguyên tắc của tạo hóa tạo nền tảng đầu tiên về quy
luật vận hành của đời sống nội tâm và thế giới vật thể. Luật tự nhiên phát xuất từ nhiều nguồn gốc: từ
tâm hồn, từ suy luận thông thường và từ nỗ lực giải thích những căn bản hiện tượng mà khoa học chưa
có khả năng trả lời. Nhưng dù bắt đầu bằng nguồn gốc nào, biện minh tính của luật tự nhiên vẫn là sáng
tạo từ lý trí chủ quan của thành phần năng động và khả năng cao của xã hội và văn minh liên hệ. Từ đó,
cái gọi là phổ cập tính mà luật pháp muốn con người vươn tới là giá trị và quan niệm chủ quan về luật
tự nhiên của một thành phần, không nhất thiết là của đa số quần chúng trong một đơn vị xã hội.

Nhưng câu hỏi có thể nêu lên ở đây: Nếu đa số im lặng về giá trị chủ quan thì tiếng nói chủ động
của thiểu số có mang biện minh chính thống của phổ cập tính hay không? Hãy nhìn vào triết học chính
trị của Khổng Tử về quan niệm “thiên tử”; hãy nhìn về triết học Platon với “minh triết quân vương”
(philosopher-king). Thế kỷ XX đã chứng kiến làn sóng phế bỏ biện minh phổ cập và sử tính của truyền
thống này với triết học chính trị Marxism. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn của Marxism là tự bản chất chủ
nghĩa này không vươn ra khỏi bản chất duy phản kháng của thế kỷ XIX. Đến cuối thế kỷ XX này thì
Marxism chỉ còn lại là một vết tích lớn tang thương – nó không những đã không kiến tạo được giá trị
cơ chế nào vĩnh cửu, ngược lại, Marxism càng củng cố thêm giá trị phổ cập của truyền thống pháp lý
Tây phương.

Luật học, trong chiều hướng phân tích này, bao gồm sự đi tìm giá trị năng động của thời đại.
Năng động này là sự tranh chấp và chuyển hóa ảnh hưởng cả về tầm mức lẫn bản chất nội dung của
phổ cập tính. Phạm trù luật học này là triết học tích cực chứa chấp trong những tiêu chuẩn và quy luật
cưỡng bách của quốc gia đối với công dân. Luật pháp qui định lề lối và bản chất kỷ luật của xã hội
trong bối cảnh chung của luân lý, tập tục và sắc thái tâm tính của cá nhân và tập thể.

Luật pháp là cơ chế thể hiện ý lực tích cực về những phạm trù hữu hình và hiển nhiên. Nó bao
gồm những mệnh lệnh cấm cản đến những nguyên tắc quyền hạn và tiêu chuẩn. Luật tài sản chẳng hạn
thể hiện quyền lợi của giai tầng giàu có, luật chính trị thể hiện quyền lợi của thành phần thế lực. Nói
như Edward A. Parry thì, “giai tầng giàu có thì có cả đống sách luật soạn ra để bảo vệ quyền lợi của
họ; nhưng thành phần nghèo khó, vốn là số đông, thì luật pháp chẳng cho họ bao nhiêu” (15). Đây là hệ
quả đương nhiên của luật thành văn (positive law) chỉ nhằm giải quyết những vấn đề hiện tại mà không
chứa đựng một nội dung tu chính và cải cách nhắm hướng về tương lai. Đây là vấn nạn lớn mà
Marxism cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi để đi tìm một cơ chế tích cực tổng quan và phổ cập mà thể
hiện được quyền lợi và giá trị của thành phần nghèo khó. Marxism muốn biến thể năng động tập thể để
thay đổi bản chất phổ cập tính mà truyền thống pháp lý Tây Âu cũng như của cả thế giới bằng cách thử
thách tư cách và đạo đức lịch sử cũng như biện minh tính của luật thành văn và cơ chế của nó - vì theo
Marx, tất cả chỉ là sản phẩm của thượng tầng văn hóa của giai cấp chủ nhân nắm trong tay cơ hội và
phương tiện sản xuất.

Nhưng Marxism không kiến tạo được một nền tảng giá trị có tính cách vượt giai cấp, phi thời
gian và không gian để thay thế truyền thống luật pháp Tây Âu và luật tự nhiên. Luận đề rốt ráo của nội
dung triết luận mà Marxism phải trả lời là gốc rễ năng động của giai cấp vô sản. Marxism đã đúng khi
nhấn mạnh đến giá trị tự do tích cực của cơ hội đến từ sự vượt thắng của cá nhân đối với hoàn cảnh
khách quan. Nó đòi hỏi một giải pháp cách mạng toàn diện nhằm cung cấp một bối cảnh tổ chức và xã
hội thoát ra khỏi những phạm trù cơ chế và giá trị bất công, vô lý. Marxism là đặc trưng của kiến trúc
lý trí luận – một nỗ lực kiến tạo tương lai bằng mô hình tri thức vượt qua truyền thống, điều kiện và
bối cảnh hiện hành. Cái khó khăn, cũng như lịch sử đã chứng nghiệm sự sụp đổ của Marxism, bắt
nguồn từ thực chất rằng gốc rễ năng động của đa số quần chúng không phải là sự khao khát sống trong
xã hội vô giai cấp hay sự vắng mặt của chính phủ và luật pháp. Đó là chưa kể đến sự thật kinh hoàng
của giai đoạn chuyển tiếp “quá độ” mà những người Cộng sản cực đoan theo đuổi như là một biện



minh cho mô hình viễn tượng. Giai đoạn “quá độ” là giai đoạn phủ nhận luật pháp bằng chính trị tiêu
cực của bạo lực, đảng trị và tuyên truyền. Marxism thể hiện giá trị chủ động tổ chức trên giá trị cưỡng
chế tuyệt đối. Lịch sử của giai đoạn “quá độ” này là thể trạng phủ định giá trị quy tắc để đi tìm cơ chế
vượt qua quy tắc – một công trình sáng tạo và thể hiện đời sống đạo đức nội tâm trên sự tái phối trí
toàn diện cơ cấu xã hội và kinh tế.

Marxism là một tham vọng kiến tạo lớn trước tấm thảm kịch của văn minh và lịch sử nhân loại
đang ở vào giai đoạn chuyển tiếp nhanh chóng mà giá trị và cơ chế luật pháp Tây phương chưa thể đáp
ứng kịp. Đây là một triết học tích cực nhằm hóa giải bản chất lưỡng nghi và mâu thuẫn giữa ước vọng
và thực tế, giữa bản năng và giới hạn của văn minh. Tuy nhiên một sự thiếu sót lớn của triết học
Marxism là một tiền đề giản dị và sát với thực tế hơn: Năng động của người nghèo khổ và giai cấp vô
sản dung chứa tiềm ẩn ước vọng và giá trị tổ chức của tầng lớp trung lưu tư sản. Họ chỉ muốn một sự
chuyển hóa xã hội và kinh tế mà không phủ nhận nội dung ước vọng trung tư sản vốn mang bản chất
phổ cập cho toàn thể nhân loại. Ở đây có nghĩa là một tiến trình cách mạng từ những căn bản có sẵn để
tiến đến một đời sống kinh tế vật chất tương đối, một khoảng trống tự do tích cực nhưng vừa phải, và
một cơ chế xã hội cung cấp cơ hội tiến thân cho những ai chịu khó cố gắng. Quần chúng muôn đời vẫn
không thể được thần thánh hóa một cách nhảy vọt được; cho nên, một xã hội mà trong đó chính quyền
và luật pháp không cần đến nữa là một viễn ảnh không thực.

Khi còn nói đến luật pháp là chúng ta phải nói đến cơ chế thành văn cơ cấu thực thi nội dung và
tinh thần ngôn ngữ đã được kiến tạo. Hai thực thể không thể thiếu vắng trong luật học là chính quyền và
công dân. Bản chất của luật pháp là tính cưỡng chế bằng quy tắc. Vượt ra khỏi những phạm trù thiết
yếu này là vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật mà chúng ta muốn nói đến ở đây. Nghiên cứu luật pháp là
nỗ lực phân tích để thấu hiểu tương quan và thực tế giữa công dân đối với chính quyền qua môi giới
luật pháp. Người học luật và làm luật đem phạm trù lý tưởng, triết học vào bối cảnh trong thực tế lý
luận này. Nghĩa là, đứng trên những gì có sẵn và những gì có thể, luật pháp là sự thể hiện ước vọng
tự do bằng sự tự cai quản chính mình để hòng vượt ra khỏi tình trạng bị cai trị bởi cá nhân, bạo
lực hay là trạng thái tinh thần tiêu cực, sợ hãi hay loạn động và ngu xuẩn.

 
BỐI CẢNH VIỆT NAM

 
Đối diện với Việt Nam ở thập niên cuối thế kỷ XX này là cảm nhận chua xót trước sự phí phạm

khủng khiếp của thảm trạng thiếu tổ chức đối với một dân tộc thông minh, năng động và cầu tiến. Nhìn
vào Việt Nam, người quan sát có được ưu thế nhờ có một tấm gương lớn kiểu mẫu từ những quốc gia
pháp trị tiền tiến. Chính những người Việt Nam phải tự đặt câu hỏi cho chính mình về hiện trạng quá
lạc hậu, quá thấp kém của nước nhà trong cộng đồng nhân loại vốn đã tiến quá xa. Đây là bối cảnh suy
tư chứa đặng những khuôn khổ lý luận nhiều mâu thuẫn cho người luật gia. Một đằng là đem phạm trù
lý thuyết, kinh nghiệm và mô thức tổ chức quốc tế về với hiện trạng Việt Nam. Đằng kia là sự thấu
hiểu, chia sẻ và kiên nhẫn được với đống bùn lầy rối bời của con người và xã hội dân tộc. Đối với
đời sống tư duy của các luật gia Việt Nam, họ phải cố gắng vươn mình đào sâu vào nội dung và mức
độ tiền tiến của triết học và lý luận Tây phương về giá trị và tổ chức pháp luật; đồng thời họ phải
truyền đạt được sự hiểu biết thích ứng với con số không to lớn của trình độ pháp trị ở xã hội mình.
Con người Việt Nam quá thông minh để chấp nhận ấu trĩ nhưng ấu trĩ của thực tế là điều không thể
chối cãi được. Đây là khoảng cách to lớn trong đời sống tư duy và nội tâm của các chuyên gia và trí
thức Việt muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Cái hố sâu ngăn cách giữa ước vọng và thực
tế bao trùm trong thực chất tâm tính nóng nảy, khinh mạn, coi thường những gì của người Việt của một
số lớn những thành phần Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Cái khó là xây đắp một tinh thần



độ lượng, thông cảm, bình thản, chấp nhận tương đối tính và kiên nhẫn để đối diện với thực trạng quá
nhiều nan giải.

Luật pháp đòi hỏi nhiều phẩm chất từ con người hơn là chính trị. Chính trị chỉ là vấn đề vận
dụng quyền lực, đòi hỏi ít sinh khí trí thức, mang nhiều cảm xúc và có tính cách phân chia và kéo dài
sự mâu thuẫn giữa các cấu tầng xã hội. Trong khi đó luật pháp đòi hỏi văn minh tính cao độ từ ý thức
công dân để cơ chế luật pháp có thể cầm được cán cân tôn trọng và tín cẩn từ các đối tượng liên hệ.
Luật pháp tự nó là một tinh thần sống được thể hiện qua cơ chế tổ chức lý trí mà thực dụng của cán cân
công lý không chỉ ở sức mạnh cưỡng chế mà còn là khả năng chinh phục bằng lẽ phải. Trường hợp
hiện thực hóa lý thuyết luật pháp là cả một hành trình lớn mà người luật gia phải thấy rằng nếu chưa có
căn bản văn hóa thích hợp thì sự kiến tạo xã hội pháp trị còn đòi hỏi vượt qua nhiều khó khăn.

Một phiên tòa dân sự ở Lâm Đồng năm 1989 liên quan đến một vấn đề tranh tụng đất đai giữa
hai gia đình nông dân là một thí dụ. Vì quy tắc bằng chứng, kỷ luật tòa án, nghi thức, thủ tục tố tụng
chưa được thiết kế rõ ràng và quen thuộc hóa, phiên tòa đã trở nên đấu trường vô trật tự giữa hai phe,
đến nỗi vị chánh án phải bỏ chạy vì bị đánh đập bởi bị cáo. Viên cảnh sát tòa phải bó tay bất lực vì
các nhân sự hành hung quá đông, quá cực đoan, nóng nảy và không có một chút lễ độ nào tối thiểu đối
với pháp chế, bất chấp tất cả. Đây là vấn đề cả về tổ chức lẫn nhân văn. Lịch sử chiến tranh Việt Nam
là một chuỗi dài tiêu cực hóa cái tinh thần công dân cần thiết cho một thể chế và xã hội pháp trị. Tranh
chấp và bạo lực, bạo động đã chỉ tạo lên những con người “can trường,” “quyết tử” nhưng không kiên
nhẫn, thiếu bình thản, thiếu sức mạnh nội tâm về lẽ phải và công lý, thiếu tính hòa giải và rộng mở.
Con người Việt Nam mang nhiều khát vọng chinh phục đối phương, máu hiếu thắng, hiếu chiến. Chúng
ta cần thêm một khoảng thời gian nữa để lấy lại cái bình thản tính và văn minh tính để có thể trở nên
những cá nhân mang căn bản nhân văn tích cực cho một xã hội pháp trị.

Thật khó mà kiến tạo được những con người khí khái cho lẽ phải, vốn khác với người anh dũng
trong chiến tranh. Một chánh án có thể kềm hãm được xúc động cá nhân khi đối diện với dữ kiện để
phân xử trên căn bản pháp lý không thiên vị. Một luật sư có khả năng sáng tạo và có kỷ luật dám thử
thách giới hạn của pháp lý hiện hành trong tinh thần vừa phải, tự trọng và nghiêm chỉnh. Một can phạm
không sợ sệt, run rẩy trước cảnh tù tội đến độ phải đánh mất tư cách. Những con người Việt Nam sẵn
sàng trả lời “không” một cách chắc chắn và rõ ràng đối với câu hỏi mà họ không thể trả lời khác hơn.
Chúng ta phải công nhận ra những giá trị tích cực xã hội liên quan đến sự thực, dám nói ra lẽ phải,
dám đối diện với lương tâm trên căn bản lý trí.

Trong một xã hội làng mạc nông thôn sơ khai, một bà cụ có thể bỏ ra ba ngày đêm đi quanh làng
để “réo mồ, réo mả” chửi bới “đứa nào” đã nhẫn tâm ăn cắp con gà mái của bà ta; chứ trong một xã
hội pháp trị, điều này không thể chấp nhận được cả về phương diện văn hóa lẫn tổ chức. Những cảnh
tượng cha mẹ đánh con cái đến trọng thương, chồng đánh đập vợ tàn nhẫn phải được đưa ra khỏi phạm
vi đời sống gia đình để đem đến ánh sáng phân xử pháp luật khách quan, công bình, công lý. Tất cả
đòi hỏi một định hướng tổ chức có quy củ và tiệm tiến song song với những phát triển trên các lãnh
vực kinh tế, giáo dục và xã hội.

Trách nhiệm và công trình kiến tạo cơ chế trước những vấn nạn trên là gánh nặng lớn cho một
quốc gia đang cố gắng vươn mình ra khỏi bóng tối vô tổ chức.

Chúng ta hãy nhìn thử một vấn đề thuần pháp lý ở đây: Quy tắc pháp lý đòi hỏi can phạm hình
luật phải khai và khai theo sự thật trước tòa án. Ở đây, cơ chế và thủ tục tổ tụng hình sự phải đối đầu
với quy chế “quyền hạn không tự cáo” (the privilege against self-incrimination) trong truyền thống
pháp lý Anh-Mỹ. Pháp luật phải chọn lựa hiệu nặng xét xử đối với giá trị nhân phẩm của can phạm.
Khi bắt buộc phải khai trước tòa, hầu hết các can phạm đều phải nói dối vì tự do, sinh mạng của họ
đang bị đe dọa. Ngoài vấn đề giá trị của lời khai, pháp luật có muốn để can phạm bị bắt buộc phải tự



đánh mất nhân phẩm và tinh thần tự trọng vì phải ở trong vị thể chẳng đặng đừng? Nói như Erwin N.
Griswold của Hoa Kỳ thì quyền hạn không tự cáo “là một dấu ấn lớn của nhân loại cố gắng văn minh
hóa chính mình” và là “một thể hiện khát khao đạo đức của cộng đồng”, hay là, “một nhắc nhở thường
trực của niềm tin vào giá trị cao cả và nhân bản của mỗi cá nhân.” (16) Nhưng ở Việt Nam, trong giai
đoạn này, chúng ta có muốn cơ chế hóa giá trị pháp lý Âu Mỹ này đến mức độ nào? Chúng ta có công
nhận, “thà mất đi một cơ hội chứng cớ quan trọng hơn là cơ chế hóa dối trá” không?

Luật pháp ở Hoa Kỳ còn đi xa hơn nữa: Thẩm quyền bắt giữ nghi can không có quyền chất vấn
họ cho đến khi đã thông báo cho đương sự rằng y có toàn quyền được im lặng và từ chối mọi câu hỏi
(quyền Miranda). Ở Việt Nam chúng ta đã trả những giá quá đắt cho sự nhanh chóng của công việc để
đưa đến độ tra tấn tàn bạo khi khảo cung - một điều xẫy ra như thường nhật. Đối với những ý niệm
quyền hạn ở trên, liệu đây chỉ là những xa xỉ phẩm mà thực tế của chúng ta chưa kham nổi? Tiến trình
nào là nhịp cầu bắt được pháp luật Tây phương đối với tình trạng sơ khai của xã hội Việt Nam? Nếu
chưa nhận diện được sự chuyển tiếp và liên hệ giữa tiêu chuẩn của ước vọng đối với thực tế khả thi
của hoàn cảnh thì chúng ta dễ bị rơi vào phạm trù lý luận quá xa vời thực tế. Điều khó của sự truyền
đạt suy luận pháp luật là đem những ý niệm về nguyên tắc và giá trị tiền tiến về với kinh nghiệm
thường nhật để tránh cái hố sâu ngăn cách giữa lý thuyết và hành động.

Một trong những thảm kịch “vô pháp, vô tắc” của các quốc gia đang phát triển là sự tách rời
kinh nghiệm thường nhật ra khỏi nội dung pháp luật thành văn. Từ đó, luật pháp chỉ được lưu hành như
là kinh thánh của lý tưởng và mệnh lệnh đạo đức; trong khi thực tế thì không ai muốn và có khả năng
thực thi những mệnh lệnh chứa đựng bên trong. Hiên trạng này đi chung với tình trạng đối cực
(dualism) giữa một thiểu số nhỏ trí thức thành phố, được giáo dục ở nước ngoài vốn bị tách rời khỏi
đám đông quần chúng nghèo đói và lạc hậu.

Làm thế nào để đem lý luận cao cấp hoàng khai mở những tiền đề ý niệm pháp lý sơ đẳng mà
không bị rơi vào tình trạng mâu thuẫn, phức tạp và khó hiểu.

 
VỀ TIỀN ĐỀ: BẮT ĐẦU BẰNG CƠ SỞ LÝ LUẬN TÂY PHƯƠNG

 
Sự chuyển hướng đến xã hội dân chủ pháp trị là sự chuyển hóa cả một nề nếp suy tưởng cho mọi

tầng lớp dân chúng Việt Nam. Nói theo Paul Mus,cách đây hơn cả nửa thế kỷ, thì đối với Việt Nam,
làn sóng văn minh Tây Âu, đặc biệt là văn hóa Pháp, đã phá nát sự quân bình giữa một nhà nước mang
nặng tính lễ nghi của triều Nguyễn và cơ chế thôn xóm độc lập và cô lập. Từ đó, Việt Nam bước vào
kỷ nguyên chuyển hóa tận gốc rễ mà không có một sự quân bình cần thiết(17). Sau chiến tranh chống
Pháp là một tình trạng chiến tranh khác mà nguyên nhân không ít phát xuất từ sự mất quân bình này. Từ
đó đến nay, Việt Nam chưa có cơ hội để kiến tạo một trạng thể tích cực để hiện thực ước vọng hiện
đại hóa cho đất nước. Tình trạng đảng trị của giai đoạn hậu chiến vẫn phần lớn mang nội dung kéo dài
cái tinh thần tiếp tục phong khí thời chiến hơn là tạo dựng được một lề lối suy tư mới1.

Khi nói đến nề nếp suy nghĩ mới, chúng ta muốn nói đến nền tảng luận lý (logic), phương pháp
luận, khoa học tính của truyền thống pháp chế và luật học Tây phương. Trí thức Việt Nam vẫn còn
ngần ngại để thẳng thắn và thành thật công nhận tính ưu thế của văn minh duy lý Tây phương. Thay vì
mang tinh thần cảm phục, chấp nhận tính ưu việt của kẻ khác thì họ lại lên mặt khước từ vì tự ái rỗng
về Đông phương và “dân tộc.” Chúng ta thường bị “tháp ngà hóa” bằng thái độ tự trang bị cho mình
những bức tường trừu tượng để an ủi vị thế cô độc và nỗi cô đơn trong tình trạng vong thân chính trị
của chính mình. Từ đó, trí thức không truyền đạt được, thể hiện được ý chí cá nhân qua cơ chế ngôn
ngữ và gia tài kiến thức hấp thụ từ Tây phương vốn thiếu yếu tố dân tộc và truyền thống mà bà con,
làng xóm, quá khứ, tình cảm, hoài bão nung nấu. Đây là tình trạng chung của nhiều khoa học, đặc biệt



nhất là triết học. Trí thức Việt du học ở Âu châu đã từng viết sách triết luận bằng ngoại ngữ ở hàng
thượng đẳng và ưu tú trong số ít các triết gia chọn lọc, ví dụ trường hợp Trần Đức Thảo đối với triết
học Husserl, nhưng họ lại không thể sống được với triết học đó trong nền tảng tình cảm của một con
người Việt Nam với một quá khứ của xóm nhà tranh, vách đất, con trâu, thửa ruộng. Trở ngại phát xuất
từ nhiều nguyên nhân. Ngôn ngữ cản trở nhiều nhất. Sự vắng mặt của một tầng lớp độc giả tiêu thụ và
một thị trường chu cấp cơ bản kinh tế cho tác giả là một vấn đề khác. Nhưng một hàng rào cao khác là
thái độ trí thức của họ. Nếu trình bày nghiêm chỉnh rốt ráo thì tiếng Việt chưa có trưởng thành để có đủ
khả năng và sợ rằng không ai hiểu mình. Nếu truyền đạt ở một mức độ giản dị hơn, dễ hiểu hơn thì lại
sợ trở nên tầm thường. Trường hợp hai giáo sư triết Lê Tôn Nghiêm và Nguyễn Văn Trung ở Huế và
Sài Gòn những năm của thập niên 1960-1970 là những thiện chí đáng khâm phục. Hai vị này chính
chắn khai mở vấn đề, nhất là Lê Tôn Nghiêm, cố gắng đi vào rốt ráo tính của chuyên môn để đóng góp
cho môn học mà họ đang có trách nhiệm – trong khi tránh được cái ồn ào cám dỗ của bối cảnh văn hóa
tràn ngập những tác giả chỉ có viết triết học để “hù dọa” đám độc giả còn non nớt và xa lạ với kho
tàng triết học Tây phương. Những sách vở nghiêm chỉnh và rốt ráo viết bời những học giả biết tự trọng
bao giờ cũng cần thiết cả, nhất là ở Việt Nam hiện nay.

Về vấn đề ngôn ngữ, như trường hợp của tập sách này, sự diễn đạt ý niệm từ Anh ngữ sang Việt
ngữ là một thử thách – nhưng không vì thế mà tôi không bắt tay vào. Nói như John T. McAlister thì khi
hành xử tiếng Việt, chúng ta, những người Việt được hấp thụ giáo dục bằng ngoại ngữ, cũng đồng thời
cố gắng hòa giải những tình trạng đối tính của thiếu niên, lý luận, tư duy ở trong mỗi con người:
Making Vietnamese the language for everything (is) an attempt to pull oneself together. (Biến
tiếng Việt thành ngôn ngữ đa diện là nỗ lực tự hoàn chỉnh chính mình.(18) Mọi nỗ lực nghiên cứu, lý
luận đều là những khai phá mà luôn luôn vẫn là những bắt đầu.

Cuốn sách này là một luận đề luật học hoàn toàn nằm trong ảnh hưởng lý luận, ý niệm Âu Mỹ,
nhất là truyền thống pháp lý Anglo-Saxon. Một cuốn sách là một thể hiện thành kiến dưới dạng kiến
thức. Chúng tôi không từ chối điểm này. Luận lý Tây phương cho chúng ta thấy rõ những gì chúng ta
muốn tìm kiếm, kể cả sự giới hạn của phạm trù ngôn ngữ và tư tưởng duy lý thuần Tây phương. Như
Martin Heidegger, một triết gia Đức, đã có lần nói rằng người Đông phương không thể hiểu nổi chính
mình nếu không sử dụng phương pháp luận Tây phương. Luận lý Tây phương như là những bản đồ khai
sáng những khuôn khổ phức tạp mà người Đông phương cứ ở trong bóng tối của bất lực với ước vọng
siêu nhiên hòng vượt qua khỏi phạm trù lý trí để hiểu biết thế giới sự vật và ý niệm. Luận lý, theo
Hegel, không thể tách rời khỏi nội dung mà nó muốn chuyên chở vì tự bản chất của “logic” là bản chất
của ý nghĩa. Trong phạm trù luật pháp, thủ tục tố tụng, con người thực thi pháp chế chính là bản chất
công lý của chế độ pháp trị. Nếu luật pháp chưa giải quyết xong khoa học luận lý, cũng như xã hội nếu
chưa có khả năng cung cấp con người có khả năng và tư cách tự trị thì luật pháp vẫn còn ở trong giai
đoạn thiếu niên. Sự sáng sủa về ý nghĩa, về ngôn ngữ, về luận lý, về chủ ý pháp lý là điều kiện căn bản
của pháp luật.

Từ đó, khai phá ý niệm và thử nghiệm lý luận hay cố gắng diễn tả, truyền đạt suy tưởng trong
dạng thức ngôn ngữ chính là sự khai sáng chính mình về những gì được nêu lên.

 
VỀ TIỀN ĐỀ: THẾ THƯỢNG TÔN VÀ TẤT YẾU CỦA PHÁP TRỊ
 
Nỗ lực xây dựng quốc gia và xã hội cần phải xác quyết một định hướng lý tưởng thể hiện được

chiều hướng khả thể cho hiện tại. Chúng ta phải thấy được tầm chọn lưạ cho tương lai từ mức độ thấp
nhất của xác xuất bất định đến ảo tưởng “utopianism”. Công dân của một quốc gia phải xác định khối
nguyên tắc căn bản để bảo đảm được mức độ thành công của sự chọn lựa cơ chế và nội dung xã hội



cho tương lai. Chọn lựa cơ chế là chọn lựa chính trị. Nhưng chính trị mà chỉ có nói lên được trừu
tượng tính của ước vọng như “dân chủ,” “công bằng,” “no ấm” là mới chỉ có giải quyết được tiền đề
viễn tượng của tình cảm mà thôi. Tất cả những khẩu hiệu ồn ào, xúc động của chính trị vẫn mang một
nội dung trống rỗng nếu chúng không chứa đựng một khả năng thực thi trên căn bản cơ chế.

Luật pháp là cơ chế quan trọng nhất, hiệu năng nhất để tiến hành chính trị dân chủ, để kiến tạo
quy tắc trật tự xã hội, để thực thi lý tưởng công lý, duy trì đạo đức và hiện thực tự do. Đây là một một
tiền đầy khẳng định tính – nhưng cần thiết để xác nhận cơ bản tổ chức và nội dung tư tưởng cho chiều
hướng đi tới của quốc gia. Tính khẳng định này có thể nâng cao hơn nữa: Nhân loại đã thử nghiệm,
lịch sử đã chứng minh rằng một quốc gia phải có cơ chế pháp trị mới có khả năng đáp ứng nhu cầu tiến
bộ. Thiếu vắng luật pháp là sự trống rỗng của cơ bản tổ chức và quy tắc tối thiểu hòng đưa nặng lực xã
hội đến một mức độ văn minh và văn hóa cao hơn, vượt ra khỏi những vấn đề mà tình trạng chậm tiến
đang còn là đầu mối.

Một Việt Nam trong tương lai, nếu muốn có khả năng cùng tiến bước với cộng đồng thế giới tiến
bộ phải là một quốc gia pháp trị. Chúng ta không thể nghĩ khác đi được. Tiền đề pháp trị không những
mang bản chất lý luận tích cực mà còn chứa đựng tính bất khả phủ định: Một quốc gia không thể có cơ
hội tiến bộ ở thời đại này nếu luật pháp không được thượng tôn – bởi vì cho đến giờ này, chưa có một
cơ chế xã hội nào có khả năng, hiệu năng, mang nội dung văn minh, tích cực và cần thiết hơn.

Trên phương diện triết học, luật pháp với bản chất kỷ luật, tích cực của năng lực lý trí có khả
năng giải phóng con người ra khỏi những vọng động, bất thường của bóng tối thú tính và sinh mệnh.
Thảm trạng lịch sử là thảm trạng của con người. “Bàn tay nào đã tạo thương tích cũng đồng thời chính
là bàn tay hàn gắn vết thương,” như Hegel đã có lần nói. Chính con người mới có khả năng, và chỉ có
con người mới có thể tự cứu chính mình. Con người vừa là kẻ tạo tác vừa là nạn nhân của bi kịch hiện
hữu từ lúc hắn biết sử dụng kiến thức để kiến tạo khách quan. Tuy nhiên, chính vì kiến thức hay lý trí
thiếu kỷ luật và khả năng tự chế để vượt thắng bản năng thú vật là đầu mối của tang thương.

Vấn đề không phải là một siêu thể nào đó đã thất bại hay không chịu cứu rỗi nhân loại; nhưng mà
chính là con người tự thất bại trong nỗ lực tìm ra siêu thể tính của lý trí. Lý trí là linh thiêng. Lý trí là
thực tế. Lý trí là tột cùng và tối hậu của huyền nhiệm và siêu hình. Đây không phải chỉ là những khẩu
hiệu của truyền thống tư duy Tây phương, tích lũy cao độ nhất ở thế kỷ XIX qua triết học Hegel, nhưng
mà là công lý đã được khám phá và công nhận qua kinh nghiệm tỉnh thức của từng cá nhân và của cả
nhân loại.

Tiến hóa của nhân loại mang tất yếu tính của con đường hướng thượng. Nó bao gồm sự tự ý thức
về chính mình, về xã hội để vượt ra khỏi đống bùn lầy của thảm trạng đời sống vật thể cũng như bóng
tối của bất lực và nô lệ của đời sống tâm linh. Lịch sử tư tưởng và tinh thần của Tây phương là tiến
trình vươn thoát ra khỏi phạm trù thần linh của chủ nghĩa Thượng đế, mà cao điểm là truyền thống Cơ
đốc. Sự băng hoại đầu tiên của con người, theo truyền thống này, có gốc rễ của ý lực tự do đồng lúc
với sự thử nghiệm của lý trí. Tuy nhiên, muốn cứu rỗi, con người không thể lại trở về với bóng tối sợ
hãi và nô lệ vào thần linh tính của một tuyệt đối thể toàn năng. Sự cứu rỗi tối hậu là tiến trình tự cứu
bằng sự tự chế ý lực tự do bằng ánh sáng lý trí. Ý lực tự do và lý trí là những nấc thang đưa con người
qua khỏi chuỗi dài nô lệ của thực tế chính trị đàn áp, bạo tàn – cũng đồng thời cho nhân loại một cán
cân quân bình để tự khám phá và tiến hóa trước đại dương sâu thẳm và bát ngát của cá nhân trước
những vấn nạn thường trực và lớn lao đối với hiện hữu và vũ trụ mà khả năng trí thức cũng như bối
cảnh và nội dung cũng như kinh nghiệm tôn giáo chưa thỏa mãn được.

Sự thể hiện của biện chứng ý lực và lý trí là sự tác động của trừu tượng ý thức để chuyển hướng
khách quan. Triết học, đạo học, luân lý học là những phạm trù trừu tượng phải được khách thể hóa để
thử nghiệm giá trị tự tại và tiềm năng tiến hóa. Chân lý chính là tiến trình thử nghiệm này. Đông



phương bị chậm lại sau Tây phương vì chân lý không chứa đựng một tiến trình thử nghiệm. Người Á
Đông mang một bản chất triết học thụ động, thêm vào đó là thái độ tự mãn về hệ thống đạo học mang
mãi thể tĩnh lặng. Con người Á Đông là con người của nạn nhân trong guồng máy đạo lý xã hội áp chế,
không năng động. Trong khi Tây phương đã bước qua xác chết của Plato cả ngàn năm nay với biết bao
hàng lớp triết nhân và tư duy khác thì Đông phương giờ này vẫn còn ôm chân Khổng Tử mà làm nô lệ
cho Marx. Người Đông phương vẫn còn đứng bên bờ sông Hằng, lấm lem với bùn đất của dòng nước
dơ bẩn, thiếu vệ sinh, nhưng lại mơ hồ thỏa mãn về một chút cứu rỗi nào đó từ huyền thoại của con
sông đưa đến. Họ là những anh chàng nhàn rỗi, trống vắng, tự kiêu tìm thú vui thân xác của điếu thuốc
cày, câu thơ Đường, hãnh diện với cái “quân tử tính” của mình với đầy trừu tượng thiếu thực tế và bất
thường. Họ từ chối Tây phương bằng những vinh danh hảo về Đông phương nhưng trên thực tế thì
không giữ nỗi chiếc áo của mình, không kiến tạo nổi một mô thức chính trị, xã hội cập nhật cho mình.
Đông phương, trên nhiều lãnh vực, đã nô lệ và vay mượn Tây phương từ bản chất nhưng lại từ chối
món nợ tinh thần này. Mấy ngàn năm văn hiến của Tàu có được gì ngoài cả thế kỷ tôn thờ Marx, một
triết gia Tây phương, để tự nô lệ hóa chính mình. Ấn Độ còn gì ngoài một tập thể nhân loại hỗn độn,
nghèo đói, bệnh tật đến độ thảm thương, bạo động, mê tín, tang tóc. Việt Nam còn lại gì ngoài một tinh
thần vọng ngoại, vong thân và kiệt lực, băng hoại đến tận cùng. Tất cả Đông phương đang cầu cứu Tây
phương, bắt chước Tây phương. Tiến bộ bây giờ đã bị đồng nghĩa với Tây phương hóa. Hiện đại hóa
đồng nghĩa với sự chạy theo chân Tây phương. Thời đại này chỉ có những kẻ mang ảo tưởng mới hoài
vọng tới một Đông phương dưới trí tuệ của một vài “thánh nhân” ngồi trong hang trên đỉnh núi cao nào
đó huyền hoặc.

Tất cả đều phải đi theo thực tế. Tất cả là vấn đề của tổ chức trên căn bản lý trí. “Tây phương
hoàn toàn thắng Đông phương” và chúng ta phải chấp nhận điều đó để cùng với Tây phương làm việc
ngay trước khi quá trễ. Đây là thái độ thành thật, thẳng thắn cần thiết. Tóm lại, xây dựng một mô hình
xã hội pháp trị là công tác chính hiện giờ cho tất cả các quốc gia Á Đông.

Và đặc biệt là cho Việt Nam.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG	HAI
 

LUẬT PHÁP VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
 

The problem of social order arises from a deep puzzlement one may experience about the
very existence of society… Can we discern beneath the changing forms of association something
basic to the social bond? (Vấn đề trật tự xã hội khởi lên từ một công án về kinh nghiệm của cá
nhân về sự hiện hữu của xã hội… Liệu chúng ta có khám phá ra được một sợi dây nối kết, liên hợp
căn bản của tất cả những hình thức tổ chức bất thường của con người?)

Roberto Unger (1976)
NGUYÊN TẮC TRẬT TỰ XÃ HỘI
 
Ý nghĩa thứ nhất: Luật pháp là nguyên tắc của trật tự xã hội khi ước vọng cá nhân luôn bị chìm

ngập trong khuôn khổ mâu thuẫn trầm trọng từ bối cảnh xã hội. Từ thực tế và nhu cầu trật tự này chúng
ta đối diện với một sự mâu thẫn cơ bản: Tôi muốn tự do vô giới hạn; nhưng tôi không có quyền xâm
phạm quyền tự do của người hàng xóm. Tiền đề tự do của tôi mang tích cực tính và phổ quát; trong khi
tiền đề giới hạn của người hàng xóm mang tiêu cực tính và đặc thù. Sự mâu thuẫn giữa biên giới đặc
thù, tiêu cực và phổ quát giữa cá nhân và tập thể tạo ra nhu cầu trật tự (order). Trật tự là “một hệ thống
của điều lệ.” (19) Nó còn bao gồm rộng lớn hơn: một cơ chế, cấu trúc cai quản mâu thuẫn, dàn xếp
xung đột cho một đơn vị quần chúng. Luật pháp là một cơ chế trật tự xếp hành vi con người trong
khuôn phép giả định.

Nhưng trật tự là một đơn vị năng động. Vì vậy, luật pháp là sự hành xử trật tự(20). Hành xử trật
tự là sự kiến tạo và thực thi nguyên tắc nhằm tạo nên đồng nhất tính và sự tương tự của hệ quả khi áp
dụng những nguyên tắc đó. Benjamin Cardozo, một chánh án và một luật gia Hoa Kỳ, cho rằng, “giống
như một tiến trình tạo hóa, luật pháp là nỗ lực đồng nhất hóa sự tiếp nối” (uniformity of succession).
(21)

Marx Weber, nhà xã hội học lừng danh của Đức, cũng nhận xét tương tự. Luật pháp là một hệ
thống trật tự (order system) chứa đựng những “bảo đảm căn bản cho những khả năng giá trị thực
nghiệm (empirical validity). (22) Một luật gia khác của Đức, dùng lý luận của Emmanuel Kant, phán
xét rằng:

Giá trị của luật pháp căn cứ vào tính vững chắc mà nó chứa đựng. Đây là điều tối cần thiết
cho lý tưởng pháp chế để từ đó mà sự ổn định khách quan được tái lập, trật tự được kiến tạo nhằm
chấm dứt tiến trình tranh chấp toàn thể của con người. Từ đó, công lý là chủ đích thứ yếu của luật
pháp vì cứu cánh khẩn cấp cho pháp chế chính là sự vững chắc, ổn định và trật tự xã hội.(23)

An ninh cho những điều kiện xã hội, hỗ trợ cho đổi thay trên nền tảng ổn định là mục tiêu gần
nhất của luật pháp. Paul Vinosgradoff, trong cuốn, Common Sense in Law (Những ý nhiệm bình dị
trong pháp luật) nói: “Nếu tương quan với xã hội là điều phải có cho cá thể thì trật tự là điều kiện
cần thiết.” (24) Nhu cầu khách quan của pháp luật giải phóng tính đặc thù cá nhân ra khỏi cảm nhận chủ



quan để đi tìm những phương thức đồng nhất ngoài xã hội. Luật pháp phải chứa đựng khả năng dự đoán
(predictability) và đồng đều (regularity). Nếu không, trật tự pháp lý khó có thể tạo dựng. Luật pháp
bao hàm sự thông hiểu hành vi cá nhân với một tiền đề phổ quát bao gồm động cơ và hệ quả mà luật
pháp, đến một mức nào đó, muốn giáo hóa và nung đúc cho cứu cánh xã hội. Luật pháp mang sứ mạng
lớn: tổng quát hóa muôn mặt của đặc thù vốn hỗn độn và khó hiểu để xếp chúng thành những giả định
phổ quát, đồng nhất, chuyển đạt đến cá nhân như vừa là mệnh lệnh vừa là khuyến dụ, nhằm mục đích
tạo ổn định tình trạng chung. Dĩ nhiên, luật pháp không thể luôn luôn thành công trên sứ mạng này vì
khoảng cách giữa thực tế năng động và sự ù lỳ của cơ cấu làm luật. Nhưng, chỉ có luật pháp là cơ chế
xã hội đến gần với sự qui định giá trị đồng nhất cho hành vi con người.

Khi nói đến luật pháp là nguyên tắc của trật tự, tức là định nghĩa luật pháp như là sự tập hợp
những khuôn phép, điều lệ cho cá nhân nhằm hiểu rõ cấu trúc xã hội đồng thời tiên đoán được chiều
hướng phát triển của cấu trúc trên. Vì vậy, luật pháp vừa là tiêu chuẩn vừa là khí cụ kiến tạo ổn định.

Nhưng tại sao phải nhấn mạnh đến ổn định và trật tự?
Trật tự là điều kiện cần thiết cho cá nhân mưu cầu hạnh phúc. Trật tự giới hạn tâm tính, cuồng

nhiệt và xúc động bao la của cá nhân. Trật tự cung cấp phương tiện cho kẻ có tham vọng và tài năng.
Hơn nữa, dù có lý luận thần học cho rằng xã hội có trật tự tự nhiên, một điều hiển nhiên trước mắt và
đối với bản thân chúng ta: rối loạn là bản chất xã hội. Rối loạn phá bỏ hiệu nặng và hiệu quả của năng
động con người vì cá nhân không còn biết chiều hướng tương lai để đầu tư năng lực, thời gian, tài trí,
và vốn liếng. Ngay cả đối với nội tâm, con người cũng không còn tự tin và sự tiếp nối hiện hữu trong
cát bụi vô trật tự. Rối loạn là điều kiện cho sụp đổ. Trật tự là điều kiện để xây dựng. Nhân loại ý thức
được cái lý tưởng đầu tiên và khẩn cấp: trật tự.

Con người sinh ra và lớn lên đồng với thiên nhiên với những dục vọng sinh vật và năng động
phức tạp. Tuy nhiên, con người, khác với các sinh vật khác, khi bị đối đầu với hoàn cảnh khó khăn
khách quan thì hắn mang tư duy khi cá thể nhằm phân tích ngoại vật và tìm giải pháp bằng tri thức. Vì
có khả năng cao hơn, bằng lý trí, con người nhận diện và thử thách bởi môi trường, mà vì với khả năng
cao hơn này, con người phải nhận trách nhiệm hành vi cho chính mình. Nhân loại vẫn phải sống trong
“luật” tạo hóa, thiên nhiên; tuy nhiên, phải hành xử sứ mạng của sinh vật có ý thức và phương tiện lý
trí. Con người phải thỏa mãn nhu cầu sinh tồn đồng thời mở lối để hiện thực hóa khả năng của mình.
Luật pháp là sản phẩm của sự sử dụng khả năng cao hơn này của nhân loại. Nó là khí cụ, kiến tạo bởi
lý trí, trong ý thức trừu tượng qua kinh nghiệm. Luật pháp phát sinh cùng với con người và lớn lên với
đơn vị của nhiều cá thể. Luật pháp là sự phản tỉnh đồng thời là sáng tạo để củng cố cái tiến trình hiện
hữu khó khăn cho nhân loại. Luật pháp vừa giới hạn vừa mở rộng khả năng con người. Nó đặt tiêu
chuẩn cho số đông và bắt cá nhân phải công nhận là hắn phải sống và hành xử trên căn bản số đông.
Luật pháp bắt con người xa cái khuôn khổ nhỏ bé của cá nhân, xếp đặt lại tương quan mới. Cá nhân
phải đương đầu với xã hội với những phức tạp của nó. Con người, qua luật pháp, đã giải quyết được
căn bệnh của tài năng: thay vì khổ đau bởi vì được trang bị quá nhiều khí cụ trí thức, hắn đã chuyển
hóa được sức mạnh này để tạo điều kiện khách quan nhằm giảm thiểu được khổ đau.

Luật pháp thiết lập trật tự bằng sự xác định tiền lệ khách quan (objective precedents), tiêu chuẩn
đương thời (present norms) và điều kiện tiếp nối (determinate sequences). Luật pháp thể hiện ý chí cá
nhân trong bản năng sinh tồn và mưu cầu hạnh phúc. Con người muốn quản trị khách quan bằng cách tổ
chức xã hội thành một hệ thống khả dĩ có thể chủ động được. Với mục tiêu đó, con người cảm nhận
hiện hữu (khổ đau), hiểu xã hội (phức tạp và vô trật tự), kiến trúc hình tượng để chủ động (hệ thống
tương quan của các đơn vị) với ý thức và hy vọng rằng, từ đây, ta có thể giảm thiểu được khổ đau
bằng cách tổ chức xã hội theo mô thức khách quan mà mọi đơn vị, cá thể khác biệt có thể chấp nhận,
hòa giải trong ý thức trách nhiệm.



Ước vọng cho một trật tự khách quan bắt nguồn từ bốn động cơ chính của con người. Thứ nhất,
phần lớn mọi tác động đều dựa trên kinh nghiệm hay thứ tự đã được sắp xếp. Thứ hai, con người muốn
tiên đoán được hệ quả của tác động từ chính mình. Thứ ba, một yếu tố tâm lý tự nhiên quan trọng khác:
sự thưởng ngoạn trật tự. Sự thưởng ngoạn âm nhạc, chẳng hạn, là sự thẩm nhận một trật tự nhân tạo
được xếp đặt bởi kiến thức, ý lực và xúc cảm cá nhân. Cuối cùng, là sự cấu trúc tự nhiên của suy luận:
trí thức luôn luôn được sáng tạo và phát triển theo sự suy diễn bởi ý niệm (conceptualization) và phân
loại (classification).

Cá nhân sống theo thói quen. Chúng ta chứa đựng nhiều tính phản tiến (inertia) hơn là tác động
sáng tạo (initiative). Xã hội cũng thế. Con người dễ dàng chịu đựng tình trạng có sẵn (status quo) mặc
dù thay đổi có thể đem lại nhiều tốt đẹp. Sigmund Freud, nhà phân tâm học hàng đầu của Tây phương
trong cuốn Civilization and Ít Discontents (Văn minh và nỗi uẩn ức) cho rằng nỗi ước vọng cho một
trật tự xã hội nằm sâu trong tiềm thức sinh vật tính của con người. Đó là khát vọng tái lập lại thứ tự đã
sẵn có. Do đó, con người muốn sống với xã hội có tổ chức vì trong đó kinh nghiệm giúp chúng ta biết
được những gì có thể xảy ra(25). Khuynh hướng của con người là tiết kiệm năng lực và tranh chấp –
ngoại trừ hoàn cảnh không cho phép. Nếu cá nhân mỗi thời khắc của cuộc sống cứ phải đương đầu với
bất thường và vô trật tự thì tiến bộ không thể hình thành được.

Cá nhân, hơn nữa, sống trực diện chọn lựa liên tục. Mỗi tác động đều được phát xuất từ động cơ
tình cảm và ý thức. Trong một xã hội pháp trị, cá nhân được điều kiện hóa trong giới hạn luật pháp.
Do đó, dù với đầy xúc cảm, nhưng với ý thức luật lệ, cá nhân dần dần được kềm chế một cách tự
nhiên cảm tính vô giới hạn của mình. Từ sự xung đột giữa cảm tính và ý thức, cá nhân chọn lựa con
đường giải quyết. Trong những vấn đề khác, đòi hỏi sự phân tích của lý trí, trật tự pháp lý cho thêm
những yếu tố vào cán cân đo lường hậu quả để cá nhân chọn lựa. Khả năng dự đoán là cái vốn trí thức
mới và cần thiết cho con người.

Hơn nữa, trật tự tạo nghệ thuật và khoa học. Nghệ thuật chuyên chở tình cảm qua phương tiện lý
trí. Cũng chừng đó âm thanh, khi được phối trí theo suy tưởng, tạo ra âm nhạc; chừng đó màu sắc, phối
trí theo tưởng tượng, tạo bức tranh. Chúng ta không thể thưởng ngoạn nghệ thuật nếu không có một khả
năng lý trí để biết được nền tảng trật tự được xếp đặt bởi nghệ sĩ. Trên phương diện khoa học, trật tự
lại càng quan trọng. Lịch sử khoa học là lịch sử của kinh nghiệm có trật tự. Kết quả khoa học mà con
người thụ hưởng đã trở nên quá hiển nhiên đã trở thành vấn đề không cần tranh luận. Chính từ cái hiển
nhiên đó tạo nên một bản tính cho con người: khoa học là tiêu chuẩn để đánh giá vì là nền tảng của tin
tưởng. Hay nói rộng hơn, trật tự là nền tảng của suy luận.

Không ai có thể thoát khỏi phạm trù trật tự khi sử dụng lý trí. Cấu trúc tự nhiên của suy luận bao
gồm một tiến trình dẫn từ điểm này tới điểm khác. Suy nghĩ phải có cấu trúc diễn đạt. Chúng ta không
suy nghĩ nếu không có ngôn ngữ biểu tượng. Ý niệm chủ quan khách quan, phân loại ngoại vật là nền
tảng của ý thức. Từ đó, con người cảm nhận ngoại vật bằng ý niệm trật tự. Trật tự ngoại giới như là
một điều hiển nhiên. Vô trật tự là điều trái tự nhiên. Xã hội phải có trật tự. Liên hệ cá nhân phải có trật
tự. Nghệ thuật, chính trị phải có trật tự. Từ trật tự, ý niệm hiện thực hóa cơ chế nảy sinh để thi hành
ước vọng đó. Luật pháp bắt nguồn từ nguồn ước vọng tự nhiên này.

Benjamin Cardozo phối trí tư tưởng trên với định nghĩa rằng, “Luật pháp là sự diễn đạt một
nguyên tắc trật tự mà theo đó cá nhân, đối với hành vi và liên hệ của họ trong xã hội, phải tuân theo”
(26). Nói rộng hơn, theo F.A. Hayek thì, “Bằng chữ ‘trật tự’ ta phải diễn đạt đó là một trạng thái trong
đó nhiều yếu tố và thành phần được kết hợp trong một mức độ mà chúng ta có thể học được từ kinh
nghiệm giới hạn và bé nhỏ để hòng hiểu được toàn thể. (27)

Hiểu được toàn thể để làm gì? K.N. Llenwellyn cho rằng, “Công cụ của luật pháp, từ xương tủy,
rất là căn bản và vĩnh cửu… Nó là một sự xếp đặt và cải hóa hành vi con người cho xã hội và tập thể



có thể hành xử được năng lực chung để sống còn. (28)

Năng lực chung đòi hỏi cơ chế quy dẫn khác biệt và hỗn loạn về mục tiêu tổng thể. Mục tiêu
tổng thể này chứa đựng nội dung giá trị vốn quyết định bản chất chính trị quốc gia – và quan trọng hơn
– mức độ tự do và trưởng thành của xã hội. Mục tiêu tổng thể đòi hỏi một mô thức trật tự nằm thỏa
mãn nhu cầu chính trị và xã hội. Mô thức trật tự này là khối quy tắc cưỡng chế khách quan chứa đựng
mức độ tự do và phạm trù tác động cho cá nhân trong mối tương quan với xã hội, phạm trù bổn phận
và quyền lợi của công dân đối với chính quyền và quốc gia.

 
 
 

TRẬT TỰ NÀO?
 
Trách nhiệm đầu tiên và tối quan trọng của chính quyền là kiến tạo một trật tự chính trị và xã hội

để thể hiện quyền lực. Nói như Emil Brunner thì, “Yếu tính (essence) của quốc gia không phải là công
lý, mà là quyền lực. Một thể chế chính trị dù bất công nhưng nó vẫn là của quốc gia, nhưng nếu một thể
chế bất lực thì không còn có khả năng của một quốc gia nữa” (29). Trật tự chính trị là hệ thống cơ chế
thể hiện nhu cầu đầu tiên của quốc gia: độc lập. Cộng đồng thế giới phải căn cứ trên một sự tổ chức
của chính quyền, ngoài yếu tố lãnh thổ và công dân, để công nhận thế đứng đủ và cần thiết cho một
quốc gia. Đây là sự thể hiện quyền lực khách quan. Nó đòi hỏi hai yếu tố: chính thống chính trị và khả
năng độc lập. Chính thống quốc gia và nền tảng độc lập mang bản chất sức mạnh – quan trọng nhất là
nhu cầu quốc phòng và đối ngoại.

Nhu cầu kế tiếp cho mục tiêu của trật tự chính trị là khả năng nội trị. Cơ chế chính quyền phải
được kiến tạo, trật tự xã hội phải được thiết lập, nội dung hành chính công quyền và cấu trúc quản trị
phải được hoàn chỉnh. Kế tiếp, cơ chế giải quyết mâu thuẫn và áp đặt giá trị khách quan và cưỡng chế
của chính quyền phải được thiết kế. Đây là những giai đoạn căn bản của trật tự thể chế và tổ chức.

Giai đoạn kế tiếp là phát triển bản chất nội dung của trật tự chính trị. Nó bao gồm hai tiến trình:
(1) từ bất công đến công lý, và (2) từ độc tài đến tự do. Hai tiến trình này có tính chất trộn lẫn và khó
phân biệt. Tuy nhiên, vấn đề nội dung công lý của trật tự chính trị đòi hỏi nhiều yếu tố nhân văn, lịch
sử, kinh tế và thời gian hơn. Một quốc gia có thể có một trật tự tương đối tự do nhưng lại rất bất công
– tự do ở đây là tự do tiêu cực (negative freedom). Thực ra, công lý, mà trong đó công bình là một
yếu tố, đòi hỏi nhiều giới hạn của tự do tiêu cực. Càng tự do tiêu cực thì công bình càng khó thực hiện.
Tự do tích cực (positive freedom) là tự do cơ hội trong bối cảnh và cơ chế kiến tạo và cung cấp
phương tiện cũng như tinh thần cho sự phát triển toàn diện của cá nhân và xã hội. Tự do tiêu cực là sự
thiếu vằng cưỡng chế khách quan, thiếu quy luật và pháp chế.

Một quốc gia với thể chế chính trị độc tài, chuyên chế sẽ bóp nghẹt chiều hướng phát triển của
tự do – cả tiêu cực lẫn tích cực. Chính trị độc tài giới hạn khả thể của tự do tích cực vì cơ hội chính trị
cho công dân không được cung ứng thích hợp và rộng mở. Nó giới hạn phát triển nhân văn vì cá nhân
không được bảo đảm những quyền hạn và an ninh tối thiểu để họ hành xử tự do. Chính trị độc tài là
một khuôn mặt của chậm tiến và lạc hậu. Nó chỉ có sự cưỡng chế bạo lực về chính trị, quyền lực và ý
thức hệ nhưng lại hoàn toàn bất lực về việc kiến tạo cơ chế pháp lý tích cực để quản trị xã hội cũng
như tạo năng động cơ chế xã hội dân sự để công dân được tự quản, tự chế, và trưởng thành.

Đây là tình trạng ở Việt Nam bây giờ. Vì sự thiếu vắng của một guồng máy luật pháp hiệu năng
và tích cực, năng lực cá nhân và xã hội đều bị hướng về tiêu cực tính mà nội dung đạo đức và áp lực
làng xóm, láng giềng đã mất hết tất cả những khả năng can thiệp trước sự bất mãn chung về hoàn cảnh
sống và thiếu hy vọng về những biện pháp cứu chữa. Đồng thời với thảm trạng này là tình trạng cơ chế



hóa thối nát và bất công. Hối lộ, tham nhũng là tính thường nhật của cuộc sống, là chuyện đương nhiên,
một hình thức thuế gián thâu và trực thâu, một lệ phí của quy tắc và giấy phép vì không có một chính
sách và quy chế lệ phí và thuế khóa hiệu năng. Tất cả những tiêu cực tính này, mọi năng động tiến bộ
tích cực đều bị kềm hãm. Không những thế, tình trạng này không còn ở thể hiện tượng nữa mà càng
ngày càng trở nên tính bản chất của xã hội. Và thời gian, nó xói mòn giá trị biện minh và khả năng
quyền lực quốc gia và chính quyền. Khi quyền lực quốc gia mà chỉ có sức mạnh thế giới và đối ngoại
nhưng bất lực về vấn đề nội trị tích cực thì cán cân quyền hạn của chính quyền đã bị mất quân bình.

Ảnh hưởng lâu dài không những là sự giảm thiểu khả thi nội trị mà quốc gia còn mất dần sức
mạnh đối ngoại khi chính quyền mất đi đạo đức tính của nó đối với thế giới văn minh và tiến bộ.

Nói như thế không có nghĩa là chính trị độc tài hoàn toàn mang tiêu cực tính. Khả năng cao nhất
của nó là khả năng áp đặt trật tự và lề lối để bắt đầu một tiến trình tiến bộ và tiến hóa quân bình. Chính
trị độc tài là thực tế của lịch sử mặc dù cao trào dân chủ đang lên cao ở giai đoạn này. Điều quan
trọng nhất là bản chất chuyển hướng của chính trị này:

Thứ nhất, thay đổi xã hội phải quân bình với sự nâng cao cơ hội phổ quát và rộng mở, đồng đều
cho quốc dân;

Thứ hai, bản chất công lý kinh tế phải được tiệm tiến phát huy để đưa đa số dân chúng ra khỏi
hoàn cảnh sống vật chất nghèo khổ, bóc lột, nô lệ và tăm tối;

Thứ ba, thể chế chính trị phải được tự cải tổ, hóa giải để bao gồm nhiều hơn những thành phần
khác nhau của xã hội;

Thứ tư, một thể chế pháp trị, thượng tôn pháp luật, bình đẳng trước pháp luật phải được kiến
tạo để dần dần thay thế cơ chế cá nhân và đảng trị;

Thứ năm, một tinh thần năng động xã hội mà trong đó công dân phải tích cực và sáng tạo kiến
thiết cơ chế tự quản qua cơ chế xã hội dân sự (nghiệp đoàn, hội đoàn chuyên môn, vô vụ lợi, từ thiện,
truyền thông, địa phương, sở thích, giáo dục, thôn xóm…) để phát triển một hệ thống quyền lợi tranh
chấp, mâu thuẫn trong bối cảnh tích cực và quân bình lẫn nhau trong tinh thần pháp luật và xây dựng.

Kinh nghiệm Tân Gia Ba, Nam Hàn, Đài Loan, Chí Lợi (Chile) từ 1960-1990 chứng tỏ rằng
chính trị dân chủ đa nguyên là hệ quả của bản chất chuyển hướng ở trên. Chúng ta lên án chính trị độc
tài không phải chỉ ở hiện trạng trước mắt mà phải nhấn mạnh đến khả năng chuyển hướng của thế chế
chính trị này. Cái tệ hại của chính trị Cộng sản theo mô thức Marx-Lenin-Stalin là sự bóp nghẹt cơ hội
chuyển hướng. Trung Hoa và Việt Nam đang cố gắng mở lối để giải quyết vấn nạn kinh tế mà thôi
trong khi không muốn và không có khả năng giải quyết những nhu cầu chuyển hướng khác - đặc biệt là
chính trị - đã và đang tạo ra những khó khăn ngập đầu khác. Chính thống và biện minh của chính trị
độc tài có thể được thỏa mãn tương đối và ngắn hạn nếu nhu cầu hoàn cảnh (chậm tiến, lạc hậu, vô tổ
chức) đòi hỏi – với điều kiện cơ hội kinh tế được mở rộng và đời sống vật chất được nâng cao. Nên
nhớ rằng truyền thống chuyên chính của các chế độ vua chúa Trung Hoa và Việt Nam chưa bao giờ bị
thử thách trên căn bản biện minh và chính thống cơ chế, cho đến thế kỷ XX này mà thôi.

Làn sóng văn minh và văn hóa chính trị dân chủ của Tây phương sẽ không giải quyết vấn nạn
tiến hóa của nhân loại, và Đông phương cũng chẳng nên bắt chước, nếu không chứa đựng được văn
hóa pháp trị. Chuyển hướng chính trị từ chuyên chính vương quyền đến đảng trị, sang dân chủ pháp trị,
là tiến trình chuyển hướng của bản chất cưỡng chế từ cá nhân, đến thiểu số và ý thức hệ sang với khả
năng tự chế trên căn bản đồng thuận và lý trí. Đây là chuyển hướng của bản chất trật tự cơ chế: Từ bất
công đến công lý; từ độc tài đến tự do.

 
TRẬT TỰ PHÁP CHẾ CHO VIỆT NAM

 



Luật pháp hành xử trật tự bằng sự kiến tạo giá trị cưỡng chế và tiêu chuẩn ước vọng. Luật pháp
duy trì sự liên tục của cán cân quân bình để xã hội tiến hóa. Cái khó của chức năng trật tự là ở vị trí tự
điều chỉnh cơ chế và giá trị pháp lý trong giai đoạn chuyển động tiến bộ của đại khối công dân trước
lịch sử. Giá trị nào là tinh hoa cần phải duy trì, bảo tồn trước sự đào thải chung khi ý thức nhân văn
mới mang tính phổ cập và toàn cầu đang phát huy đến cao độ và được chấp nhận rộng rãi? Không
những thế, khi quốc gia bước vào ngưỡng cửa của thời đại mới, những khối quần chúng sẽ tiếp nhận
những khuôn thước và phạm trù giá trị khác nhau. Chúng ta hãy nhìn vào Việt Nam ở giai đoạn cuối
thế kỷ XX này để đánh giá tổng quan về sứ mạng hành xử trật tự của một cơ chế pháp trị cho quốc gia.

 
GIỮA PHÉP VUA VÀ LỆ LÀNG
 
“Phép vua” là luật pháp quốc gia, nếu chúng ta diễn nghĩa rộng và cập nhật hóa. “Lệ làng” là tập

tục địa phương. “Phép vua thua lệ làng” là sự ưu tiên cưỡng chế của giá trị và tập tục địa phương trên
phép nước đối với một vấn đề trước mắt. Đây là mối tương quan của trật tự xã hội phong kiến. “Phép
vua thua lệ làng” nói lên bản chất thiếu vắng “pháp trị” đối với dân làng. Dân làng không sống với
cảm nhận và tư cách công dân – ý thức “quốc dân” – của một quốc gia. Họ chỉ thấy mình là một dân
cư có tính chất địa phương độc lập cao độ đối với cơ chế quốc gia.

Luật pháp, nếu đó là khí cụ chính trị và cai quản để kiến tạo trật tự xã hội, mang tính chất cưỡng
bách từ trung ương, từ chính quyền. Mục tiêu cao nhất của chính trị là tạo một sự ổn định để quyền lực
cai quản có thể được thực thi. Chính quyền quốc gia đóng vai trò giám thị trong một tập thể quần
chúng không ai chịu nhường ai. Tôn giáo, thôn xóm, thứ bậc gia đình, truyền thống dần dần phải
nhường cái thước khuôn khổ và kỷ luật cho luật pháp quốc gia. Đây là điều không thể tránh được.
Những xã hội nào không quản trị được tiến trình thay đổi này đều rơi vào nguy cơ hỗn loạn, đổ vỡ. Cái
mâu thuẫn giữa “phép vua” và “lệ làng” mang bản chất mâu thuẫn tập tục, địa phương đối với toàn thể,
của khối quyền lợi tiểu vi đối quyền lợi chung. Trước bối cảnh này, khi hành xử thước khuôn khổ và
trật tự, chính quyền trung ương phải có khả năng cơ chế để dàn xếp một hệ thống giá trị tổng thể phản
ánh được quyền lợi và giá trị quốc gia, trong khi vẫn linh động bảo tồn những giá trị làng mạc, thôn
xóm.

Sự hình thành của luật pháp – chúng ta hãy nói đến một bộ luật cho một vấn đề – là sự kiến tạo
cơ chế trong bối cảnh ý thức về một nhu cầu thiết yếu. Nhưng bản sắc của bộ luật này thường được
quyết định bởi thiểu số. Thiểu số này là đơn vị quyền lực đại diện cho một giai tầng, một phe nhóm,
một thế đứng nào đó. Trong các thể chế chính trị dân chủ rộng mở, các khối này áp lực, vận dụng thế
lực của mình để biến diễn đàn giá trị và quyền lợi của họ trở nên khuôn khổ pháp lý quốc gia. Vấn đề
này là hiện tượng chung. Vai trò lãnh đạo quốc gia là hòa hợp được những áp lực quyền lợi và giá trị
này để duy trì vị thế tổng thể của quốc gia phục vụ quyền lợi và giá trị chung cho toàn thể khối quốc
gia. Luật pháp quốc gia vẫn còn phải đối nghịch với tục lệ địa phương trong xã hội nông nghiệp nặng
về truyền thống và còn chậm tiến trên mọi phương diện. Cái khó của luật pháp là hòa giải được, hiện
thực hóa được những giá trị tập tục trong chiều hướng quyền lợi và quyền hạn quốc gia và nhu cầu
chung của tổng thể quốc dân. Do đó, mô hình lý tưởng của luật pháp là một hệ thống quy tắc thể hiện
giá trị phổ quát của xã hội mà vẫn duy trì những nét độc đáo của làng mạc thôn xóm. Đây là “phép
vua” căn cứ trên “lệ làng” để tránh cảnh tranh chấp thua-hơn. Nhưng lý tưởng này không phải luôn
được thể hiện.

Tục lệ hàng xóm đôi khi mang những bản chất thái quá mà quốc dân muốn vượt qua. Ngay cả
trong làng xóm đó, tục lệ là sự áp đặt quá khứ lên trên năng động tiến bộ và chuyến hướng của thế hệ
mới. Ví dụ tục gã con gái lớn tuổi cho một chú bé trai và bắt người con gái này nuôi nấng người chồng



tương lai này cả hai mươi năm. Đây là một sự bóc lột nhân phẩm người phụ nữ đến tột cùng mà nhân
danh giá trị nhân bản, luật pháp quốc gia phải cấm đoán hiện tượng tục lệ này. Hay là hiện tượng kỵ
giỗ, đình đám, xôi thịt ở ngoài Trung và Bắc. Nhiều gia đình suốt năm thì không đủ ăn mà phải lo hằng
chục thứ kỵ gỗ để bà con kéo chiếu trên, xô chiếu dưới. Hay nạn đám tang, ngay cả những người chết
bị chết bởi bệnh truyền nhiễm, với trò mổ heo, mổ bò, ăn uống tưng bừng như ngày hội, bắt con cháu
mặc đồ tang, bò lăn ra giữa đất khốc theo tiếng kèn, nhịp trống, khát cả cổ họng, trong khi mấy ông già
mặc khăn đóng áo dài, ngồi trên chiếu phất phơ quạt mo, khen chê tiếng khóc. Hay là tục lệ “cao nấm,
ấm mồ” để rồi những thuở ruộng phì nhiêu phải bị dùng để chôn cất bằng một nấm mồ thật to, hủy hoại
luôn cả thuở đất vốn rất hiếm. Vấn đề là sự chuyến hóa ý thức cũng như một tiêu chuẩn giá trị khách
quan nhằm đánh thức dân làng, nhất là giới trẻ, trước những khốn nạn của cổ tục làng xóm.

Luật pháp phải có khả năng giải quyết những vấn nạn mâu thuẫn này, vì nếu không, thì bạo lực,
áp chế từ chính quyền trung ương độc tài sẽ lấy biện minh tiến bộ để thực thi diễn đàn xã hội của họ.
Trường hợp chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với những cổ tục địa phương chỉ được thể hiện bằng
cưỡng chế chính sách nhiều lúc quá khích. Vấn đề là ở mức độ. Sự chuyển hướng về một cơ chế pháp
trị có hiệu năng đương đầu với hoàn cảnh này đòi hỏi thời gian, bối cảnh chính trị, và quan trọng nhất
là sự trưởng thành của ý thức quần chúng.

Một vấn đề khác nữa là luật pháp phải cung cấp cơ chế để ý dân được thể hiện. Nếu luật pháp
cấm cản dân làng không được mổ he bò ăn uống trong các dịp đám tang thì dân làng sẽ phản ứng như
thế nào? Ai làm ra luật đó? Cơ chế và thủ tục lập pháp có cho dân làng được thể hiện ước vọng của
họ? Liệu chính quyền phải đóng vai trò cha già làm luật cho dân vì muốn lo cho dân, coi dân như đám
con cháu chưa biết mình muốn cái gì? Và còn cơ chế cưỡng bách? Nếu dân làng cứ nhe răng ra cười
vào luật pháp quốc gia và cứ khua chiêng múa trống mổ heo, giết bò ăn uống linh đình để đưa đám,
liệu chi nhánh công lý, pháp chế địa phương có khả năng thi hành luật pháp, trừng phạt hay cấm cản
dân làng? Lãnh đạo chính trị và hành chánh phải sẵn sàng tiên phong, khéo léo sử dụng cơ chế chính trị
dân chủ để kiến tạo những bộ luật thích hợp nhằm nâng đời sống dân quê lên một mức độ văn minh có
thể chấp nhận được. Thoạt đầu dân chúng có thể phản đối, nhưng dần dần thì giá trị phổ quát của quốc
dân và quốc gia cũng sẽ chinh phục được họ. Trường hợp Hoa Kỳ với các đạo luật dân quyền ở thập
niên 1960-70 hay ở Ấn Độ với bộ luật bình đẳng giai cấp đối với truyền thống đẳng cấp (caste
system) thời 1950-60 chứng tỏ sự ưu thắng của giá trị phổ quát quốc gia lên trên niềm tin và giá trị cổ
tục địa phương.

Luật pháp còn đóng một vai trò khác trừu tượng và quan trọng hơn nữa. Nó nâng cá nhân ra khỏi
khuôn khổ nhỏ hẹp của địa phương, của truyền thống, của giai cấp để biến họ thành một đơn vị trừu
tượng mới. Đó là tư thế công dân của một quốc gia: quốc dân. Khi nền kinh tế nông nghiệp cổ truyền
đã được chuyển hóa qua một giai đoạn công nghiệp cao hơn, gốc rễ của xã hội, của tục lệ phải lung
lay. Cá nhân mới sẽ cảm thấy bất lực và thua thiệt nếu cứ bám vào truyền thống để đối chọi với nặng
lực thời đại. Vấn đề di dân sẽ xảy ra. Thành thị sẽ trở nên những trung tâm sinh hoạt chính và quan
trọng hơn. Thế hệ mới sẽ hấp thụ giáo dục mới, sẽ làm chủ đổi thay. Người phụ nữ trong làng mạc Việt
Nam, vốn là nạn nhân của truyền thống Việt Nam cũng sẽ ý thức được vai trò của họ, để gióng lên
tiếng nói của mình, để đấu tranh cho một chỗ đứng bình quyền trước luật pháp, hơn là suốt ngày bị mẹ
chồng, em dâu ức hiếp, bị chồng đánh đập, làm việc như nô lệ, lại đẻ một bầy con nheo nhóc.

Thời đại “phép vua thua lệ làng” là giai đoạn bất lực của chính quyền quốc gia, của vua chúa
cai trị trong cái ý niệm “thiên tử” mơ hồ, thiếu khả năng cai quản và hành xử vai trò quốc gia đối với
tập thể quốc dân. Phải đến lúc Việt Nam phải vượt qua cái ngỏ hẹp của tình trạng thiếu hiệu năng này.
Phép nước (luật pháp) phải thể hiện được lệ làng trên một căn bản hòa giải, hợp lý và tổng thể. Làng
xóm phải bị chi phối và cai quản bởi cơ chế và nội dung pháp lý quốc gia. Trật tự làng xóm phải nằm



trong trật tự chung của quốc gia và ngược lại. Công lý phải thể hiện được bối cảnh chung trong tinh
thần tôn trọng những cá biệt đến một mức độ cần thiết. (Mặc dù làng mạc, thôn xóm là những cấu trúc
xã hội tách biệt và ù lỳ, đầy tục lệ lỗi thời và áp lực. Tuy nhiên, làng mạc Việt Nam là những cấu trúc
xã hội dân sự cần thiết cho nền tàng xã hội chung, bảo đảm được ngay cả sự sống còn của quốc gia.
Lịch sử của Việt Nam đã cho thấy điều này: Nếu không có làng xóm thì quốc gia Việt Nam đã bị hủy
thể dưới các thời ngoại trị. Vấn đề ở đây không phải là từ chối cơ chế và cấu trúc làng xóm. Trái lại,
có những yếu tính tổ chức và sinh hoạt có yếu tính dân sự cần phải được phát huy như tình tương thân,
tương ái, hội hè thể thao… Nhưng vấn đề là luật pháp quốc gia phải mang tính ưu tiên và hiệu năng
đối với làng xóm Việt Nam. (Xin xem chương Luật pháp và Quốc gia.)

 
GIỮA MIỀN, VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG
 
Sự khác biệt về cá tính và nhân văn giữa người Việt mang nặng yếu tố địa phương còn cao hơn

là giữa tôn giáo, giai cấp, hay cả trình độ giáo dục. Bạn hãy cho tôi biết bạn sinh ra và lớn lên ở đâu,
cha mẹ từ tỉnh nào thì tôi sẽ biết được nhiều căn bản cá tánh và triết lý cuộc đời của bạn. Điều này có
thể hơi quá đáng, nhưng đây là nhận định chung thường nhật chưa hề được cơ cấu hóa, chính thức hóa
bằng khoa học xã hội. Câu hỏi phải được đặt ra ở đây là sự khác biệt này có gây một trở ngại nào cho
nhu cầu pháp trị cho Việt Nam hay không? Câu trả lời, theo tôi, là không có vấn đề nào trầm trọng cả.

Nguyên nhân của nạn kỳ thị địa phương Bắc, Nam, Trung phát xuất từ sự khác biệt cá tính, nhân
văn và lịch sử đô hộ từ thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, xét về phương diện xã hội thì đây không phải là
một tệ trạng đáng kể. Về phạm trù chính trị và hội đoàn, thì sự kết tụ phe nhóm, đoàn thể thường mang
khuynh hướng địa phương và những vấn đề tự nhiên của những người có cùng giọng nói, cùng cá tính,
thường gần gũi với nhau. Người Bắc, theo cảm nhận thông thường, thì “khéo nói,” người Trung thì
“chịu khó,” người Nam thì “xuề xòa.” Những sự khác biệt này không mang tính chất hận thù mà các
dân tộc khác thường gặp phải. Trên tiến trình lâu dài, sự phân biệt địa phương (hơn là nạn kỳ thị) sẽ
mất dần khi xã hội và chính trị thực thi chức năng ít về căn bản cá nhân mà nặng về cơ chế và pháp lý
vượt qua khỏi yếu tố duy con người.

Sự tiến hóa nhân văn của nhân loại đi từ đặc thù địa phương đến phổ cập toàn cầu. Khi đất nước
chưa được mở mang, cơ hội giáo dục chưa đồng đều, ý thức công dân chưa lên cao, phương tiện
truyền thông chưa phổ quát thì địa phương tính là hệ quả tự nhiên của hoàn cảnh sống vốn bị chi phối
bởi yếu tố địa lý. Cơ chế pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong chiều hướng tiến hóa này. Luật
pháp khi cấm cản kỳ thị địa phương trên các lãnh vực nghề nghiệp, giáo dục, kinh doanh sẽ gây ý thức
tích cực về căn bệnh chậm tiến của nạn kỳ thị. Công dân sẽ nhân danh luật pháp như là giá trị tối cao
để đối chọi với hoàn cảnh mà họ là nạn nhân. Lịch sử phong trào dân quyền của người Mỹ da đen là
tiến trình gây ý thức tích cực về ý niệm bình đẳng bằng cách kiến tạo tiêu chuẩn pháp lý cưỡng bách.

Ngoài vấn đề kỳ thị, phân biệt của còn, pháp luật còn phải đương đầu với phạm trù cơ chế và
văn hóa của từng vùng. Cấu trúc tổ chức, nhân sự và nội dung pháp lý quốc gia phải linh động thích
hợp với địa phương. Quan trọng hơn là phải cho địa phương cơ hội cơ chế và thẩm quyền để tự giải
quyết sự khác biệt có tính cách hạn hẹp trong từng giới hạn địa lý. Khi nền kinh tế quốc gia phát triển,
cơ hội lao động công nghiệp được rộng mở, thành phần sản xuất nông nghiệp vốn mang bản sắc địa
phương sẽ di cư về thành phố, về các vùng nhiều công ăn việc làm, tạo nên giao lưu mới về giá trị để
rồi dần dần yếu tố phổ cập quốc gia sẽ có sức mạnh hoán chuyển giá trị, đem con người vượt qua tầm
nhìn vấn đề có tính chất địa phương. Chính những thành phần năng động cao sẽ dần chủ động tiến trình
pháp chế hóa những tiêu chuẩn liên hệ và giá trị liên vùng địa phương.

Luật pháp gúp đưa người địa phương ra khỏi lũy tre xanh của mình khi họ đối đầu và sống trong



những tiêu chuẩn mới mang nhiều khách quan tính của lý trí. Nó giúp con người, trong tiến trình, xóa
bỏ những đặc thù quá nhiều yếu tính địa phương. Luật pháp đóng góp cho sự trưởng thành chung của
văn hóa cho tầng lớp quảng đại quần chúng để đem họ lên với phạm trù của lý trí – nhất là khi cơ chế
pháp trị đặt mỗi công dân trong vị thế của một bồi thẩm đoàn trong một vụ án xét xử trên tiêu chuẩn
pháp chế quốc gia.

Tuy nhiên, luật pháp quốc gia phải được kiến tạo trên căn bản thể hiện được ước vọng chung
cho từng vùng, từng địa phương. Cơ chế chính trị mà hiến pháp quốc gia phân định phải được xây
dựng để cho tiếng nói của từng địa phương, từng miền, vùng có cơ hội được đồng đều thể hiện và tham
dự tích cực. Quan trọng nhất là cơ chế đầu phiếu.

Khu vực cử tri phải được phân chia để thành phần quốc hội lập pháp thể hiện được đặc thái
khác biệt của địa phương. Sự khác biệt rõ ràng nhất là giữa thôn quê và thành thị. Nếu không phân chia
làn ranh cử tri tỉnh-quê rõ rệt thì trong các kỳ bầu cử, các thành phần ứng viên đều bắt nguồn từ thành
phố, từ các giai tầng năng động, thế lực giàu có. Tuy nhiên, bản chất quyền lợi và tính cách đại diện
giữa thị xã và thôn quê vốn rất khác biệt và nhiều lúc mâu thuẫn lẫn nhau. Bản chất kinh tế thôn quê là
làng mạc và làng xóm; trái lại thành phố là công nghiệp, kinh doanh. Do đó, biên giới cử tri – như
nguyên tắc voter districting của Hoa Kỳ – phải được thiết kế để phản ảnh được sự khác biệt căn bản
này để đại đa số quần chúng nông thôn nghèo khổ, xa xôi, ít thế lực có được tiếng nói của mình ở các
cơ chế chính trị dân cử từ địa phương đến trung ương.

Luật pháp đem con người ra khỏi phạm trù địa phương tính bằng cách cống hiến cơ hội cho họ ý
thức được những viễn kiến lớn hơn, từ chính trị, văn hóa cho đến kinh tế và quản trị. Cơ hội này là cơ
chế chính trị tích cực để họ tham gia vào công trình kiến tạo nền tảng pháp chế tự trị, tự quản. Bạn
phải làm ra những quy tắc, những quy luật cưỡng chế cho chính bạn mà bạn phải sống và chịu sự
cưỡng chế này vì đã đến lúc bạn trưởng thành rồi, không ai còn lo cho bạn nữa. “Thiên tử” đã về trời,
“Đảng và nhà nước ta” cũng đã không còn, “mẫu quốc” và “đồng minh” cũng đã biến mất, chỉ còn lại
chính mình trong ý thức quốc dân và dân tộc, để mà phải tự chế, tự quản, tự tồn, tự tiến.

Cơ hội chính trị để xây dựng pháp chế và ngược lại là cơ hội được thể hiện tiếng nói và được
lắng nghe cũng như quyề tiếp nhận truyền thông. Đây là bản chất của ước vọng được tiến thân đồng
đều. Guồng máy chính trị là khí cụ của pháp luật - hiến pháp - để thể hiện ước vọng chung này. Luật
pháp quyết định trật tự chính trị bằng đường lối phát huy năng động của cơ hội đồng đều cho công dân.
Năng lực chính trị và kinh tế là động cơ tiến bộ của quốc gia và xã hội. Trật tự chính trị phải thể hiện
và đáp ứng năng động này bằng tiến trình quân bình hóa những mâu thuẫn quyền lợi tự nhiên của tập
thể quốc dân – mà mâu thuẫn và khác biệt địa phương là một yếu tố quan trọng trong tình trạng chậm
tiến của xã hội và chính trị Việt Nam hiện nay.

 
GIỮA CÁC TÔN GIÁO
 
Sự mâu thuẫn giữa các khối quần chúng trên căn bản tôn giáo và mức độ liên hệ là một biến số

của trình độ văn hóa xã hội và cơ chế chính trị. Không có gì làm cho con người cực đoan và cuồng
nhiệt hơn là tình cảm tôn giáo. Càng chậm tiến thì mức độ cuồng tín càng cao, mâu thuẫn tôn giáo càng
lớn. Các quốc gia chậm tiến thường bị những vấn nạn tôn giáo tầm trọng – như trường hợp Trung
Đông. Tuy nhiên, ở Ái Nhĩ Lan (Ireland) sự xung đột tôn giáo giữa hai phái Công giáo La mã và Tin
lành cũng không kém phần đẫm máu và khốc liệt mặc dù xứ này được coi là văn minh, tiền tiến. Ở Ái
Nhĩ lan, yếu tố lịch sử và cơ chế chính trị địa phương đóng vai trò lớn hơn là tình cảm tôn giáo trong
vấn đề tranh chấp. Nó khác biệt với sự mâu thuẫn giữa quần chúng Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Đối với
những tranh chấp trầm trọng, luật pháp gần như phải bó tay. Khi cuồng nộ đã vỡ bờ, súng đạn đã nổ,



máu thịt đã rơi thì luật pháp chỉ còn là khối trừu tượng cho ước vọng mà thôi.
Đối với Việt Nam, mâu thuẫn tôn giáo không có mầm móng nổ tung ngòi như các nơi khác, mặc

dù dân Việt Nam cũng cuồng tín như các dân tộc chậm tiến khác. Lý do đầu tiên là yếu tố “đồng bào”:
Điều này có vẻ lý tưởng và trừu tượng. Tuy nhiên cái niềm tin của gốc rễ giống nòi đã tạo nên những
cái nhìn tương đồng về nhân sinh quan dù tình cảm thái độ đôi khi làm họ trở nên cuồng nhiệt quá mức.
Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo chưa bao giờ tranh chấp nhau vì yếu tố triết học dung hòa và tương
đồng. Yếu tố chính trị cũng như lịch sử của ba tôn giáo này cũng chưa bao giờ là yếu tố mâu thuẫn
trầm trọng. Còn Công giáo La mã, Tin lành, Cao đài và Hòa hảo thì chỉ mới du nhập hoặc khai sinh
gần đây mà thôi. Tuy vậy, Công giáo và Phật giáo mang yếu tính mâu thuẫn cao nhất trên các yếu tố
triết học, con người và lịch sử. Tuy nhiên, mâu thuẫn này chưa trở nên “nợ nần” của máu xương để sự
cuồng nhiệt trở nên hận thù khó hòa hoãn. Phần lớn những người Công giáo Việt Nam đều có bà con,
họ hàng hay ngay cả chính mình, là gốc Phật giáo. Đã có lúc vấn đề chính trị như thời chính quyền Ngô
Đình Diệm ở miền Nam đã tạo nên những mầm móng khủng hoảng giữa Phật giáo và Công giáo; nhưng
may mắn là mức độ chưa có trầm trọng. Thời chính quyền Cộng sản thì cả hai tôn giáo đều ít nhiều
trên một số phương diện là nạn nhân. Giai đoạn hậu Cộng sản, khi mà năng động tôn giáo của quần
chúng được mở tung dưới cơ chế chính trị mới, thì mâu thuẫn tôn giáo giữa Công giáo và Phật giáo lại
có thể bị khơi động. Câu hỏi ở đây: Luật pháp làm được gì để giải hóa mâu thuẫn này?

Phần lớn bản chất mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo ở Việt Nam có nguồn gốc chính trị.
Luật pháp có thể ngăn chặn và hóa giải mâu thuẫn này bằng các nguyên tắc pháp chế sau:

* Phân cách tôn giáo và chính quyền: Tức là áp dụng nguyên tắc hiến pháp Hoa Kỳ “the
seperation of church and state”. Chính quyền không được nhúng tay vào hai vế, (1) cấm cản, kỳ thị,
hay (2) giúp đỡ, đóng góp vào quyền hành xử tự do tín ngưỡng và phát huy tôn giáo của dân chúng. Áp
dụng được nguyên tắc này đòi hỏi lãnh đạo chính trị nghiêm chỉnh và một cơ chế luật pháp vững vàng.

* Kiến tạo nguyên tắc giá trị cưỡng chế để tạo áp lực khách quan và đồng thời gây ý thức về căn
bệnh này.

* Thiết kế nguồn gốc cơ chế chính trị và cơ cấu chính quyền để mọi công dân đều có cơ hội
đồng đều được thực sự đại diện và thể hiện ước vọng và tiếng nói của họ, nhất là từ các phía quần
chúng có tôn giáo khác nhau.

* Nội dung pháp chế phải thể hiện giá trị quân bình, phổ cập hơn là thành kiến hay giá trị đặc thù
của một tôn giáo. Ví dụ quan điểm về vấn đề ly dị của Công giáo La Ma, hay vấn đề ăn chay của Phật
giáo, phải không được độc tôn về giá trị khi kiến tạo những bộ luật liên hệ.

Dĩ nhiên, pháp luật không thể chỉ nó giải quyết được vấn nạn. Khi văn hóa, xã hội đã được tiến
hóa lên đến giai đoạn trưởng thành và thượng tôn lý trí thì mâu thuẫn tôn giáo chỉ còn là một bóng mờ,
một “chú thích” của lịch sử mà thôi. Vai trò của pháp luật là chức năng quân bình hóa bằng nguyên tắc
và giá trị của tự chế và lý trí để dân tộc ta có cơ hội trưởng thành lên khỏi tình trạng niên thiếu hiện
giờ.

 
GIỮA CÁC SẮC DÂN
 
Dân Kinh, vì con số, cộng với nhiều yếu tố khác, chiếm ngự hết cả các khuôn mặt sinh hoạt của

quốc gia Việt Nam. Các thiểu số dân miền núi cao nguyên như người Thượng, người Nùng, người Thái
thì con số quá ít ỏi. Người Chàm ở duyên hải Trung Nam phần cũng vậy. Chỉ có người Việt gốc Hoa
là vấn đề duy nhất của vấn đề dân tộc thiểu số cho chính trị và luật pháp Việt Nam. Người Hoa kiều là
một thiểu số mang nặng yếu tính văn hóa Trung Hoa, khó mà được Việt hóa hoàn toàn, có khả năng
kinh doanh lớn. Thời 1975-85, họ đã bị bạc đãi và một số lớn bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Nhưng



sức mạnh cộng đồng thiểu số cả về văn hóa lẫn kinh tế vẫn còn mạnh mẽ cho đến hiện giờ và sẽ còn
tiếp tục trong tương lai.

Cộng đồng Hoa kiều không có ảnh hưởng gì nhiều đến chính trị quốc gia ngoại trừ một vài vấn
đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi kinh doanh của họ. Ví dụ, thời trước 1975, chức quận trưởng, bao
gồm khu Chợ Lớn, Sài Gòn đã bao lần bị chi phối bởi ảnh hưởng tài phiệt của người Hoa kiều ở đó.
Người Hoa kiều mang năng động tích cực và có khả năng cao về phương diện kinh doanh. Tánh tình
thì tương đối hiền lành và trọng chữ tín (theo cảm nhận thông thường) hơn là người Việt Kinh. Người
Hoa kiều có hai quan tâm lớn: Kinh doanh và sống trong văn hóa Trung Hoa.

Từ đó, luật pháp có thể đóng vai trò tích cực cho vị thế của dân Hoa kiều mà không có vấn đề
nào đặc biệt cả. Một cơ chế pháp trị bảo đảm được quyền tự do kinh doanh, văn hóa, và tạo cơ hội
đồng đều về chính trị cho tất cả mọi sắc dân và khối quần chúng sẽ giải quyết hầu hết mọi vấn đề.

Tuy nhiên, người Hoa kiều phải được khuyến khích về với ý thức và nề nếp sinh hoạt quốc dân
Việt Nam hơn là cứ mãi quanh co trong phố Tàu, Chợ Lớn. Muốn được thế, phải có một chính sách và
cơ chế kinh tế và không tạo cơ hội và nặng động tham gia vào sinh hoạt chung với người Việt mà
không bị mặc cảm thiểu số hay thua thiệt. Ngoài ra, luật kinh doanh và hình luật đối với các tệ trạng
kinh doanh như đầu cơ, tích trữ, cạnh tranh bất công cũng là những vấn đề giúp người Hoa kiều bước
vào văn hóa pháp trị để đóng góp xây dựng trật tự chính trị và xã hội Việt Nam đa dạng, bao gồm và
rộng mở.

Chúng ta thấy người Hoa, gốc Minh Hương, đã đóng góp to lớn như thế nào cho sự phát triển
kinh tế và xã hội cho các tỉnh miến Tây Nam. Khác với người Hoa ở Chợ lớn, người Việt gốc Hoa ở
vùng sông Cửu Long nhận diện họ là người Việt gần như hoàn toàn. Chính là sự rộng mở về văn hóa,
tinh thần và cơ hội kinh tế mà sự Việt hóa của người gốc Hoa đã thành công đến mức khả quan. Trong
khi đó, các khối dân gốc Khmer ở các tỉnh miền Tây, vì nhiều lý dovăn hóa và kinh tế khác, vẫn còn
mang đậm sắc thái người Miên và họ vẫn chưa coi chính họ là công dân Việt Nam một cách cao độ.

 
TRẬT TỰ HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG QUYỀN
 
Khả năng và bản chất cơ chế quốc gia thể hiện qua trật tự hành chính công quyền. Ấn tượng đầu

tiên của một du khách bước xuống phi cảng của một quốc gia là khả năng và thái độ hành xử quyền hạn
tối cao quốc gia (national sovereignty) bởi nhân viên quan thuế qua thủ tục nhập cảnh. Cũng thế, cảm
tình chính trị cho một chế độ bắt đầu khi người nông dân đến với trụ sở hành chính công quyền địa
phương để giải quyết một vài thủ tục giấy tờ căn bản. Tây phương có câu “God is in the details”
(Thượng đế thể hiện qua chi tiết) là vậy. Lý tưởng quốc gia và khả năng theo đuổi của tập thể chính
quyền phải được thể hiện qua chi tiết hành chính. Giải quyết nhu cầu hành chính tiểu vi (micro-
administration) là hoàn tất từng giai đoạn của trật tự công quyền. Bác đạp xích lô không hề biết và
không cần biết những trừu tượng của quyền hạn công dân; nhưng bác chắc chắn biết đến lề lối phép tắc
của thủ tục giấy phép hành nghề, quy tắc lưu thông, tư cách và thái độ của nhân viên công sở, cảnh sát
công lộ, an ninh địa phương. Tất cả những tất cả đó tích lũy tạo nên tổng thể chính trị và công quyền,
thể hiện được bản chất công lý, trật tự và mức độ tự do cho quốc dân.

Chức năng của cơ chế hành chính là thi hành chính sách và luật pháp quốc gia từ trung ương đến
địa phương. Định hướng tích cực của chức năng hành chính là sự kiến tạo trật tự bằng quyền hạn lập
quy trên căn bản pháp chế.

Thực thi chính sách – khác với thể hiện pháp luật – vốn mang nhiều vấn đề tiêu cực căn bản, đặc
biệt là tính bất thường của chính sách. Thí dụ về quyền hạn sở hữu chủ bất động sản. Ở Việt Nam hiện
nay, quyền chủ nhà, chủ đất thuộc về phạm trù chính sách chứ hiến pháp quốc gia không công nhận



quyền tư sản. Do đó, vấn đề đầu tiên là sự mâu thuẫn giữa chính sách và hiến pháp.
Thứ hai, chính sách không thể làm khuôn thức quy tắc để giải quyết mâu thuẫn – ví dụ, tòa án sẽ

gặp rất nhiều khó khăn phân xử quyền hạn mà không khỏi nhúng tay vào phạm trù quyết định chính sách
vốn là của phía hành pháp.

Thứ ba, chính sách không có đủ chi tiết, lý luận và nền tảng quyền hạn.
Thứ tư, chính sách cho phép quá rộng rãi mức độ tùy ý và tùy quyền (discretion) của người thi

hành và phiên giải chính sách.
Thứ năm, chính sách thường thay đổi mà không ai có thể tiên đoán được đường hướng tương lai

của nó.
Thứ sáu, chính sách luôn luôn mang nội dung thiếu quân bình vì cơ chế phát sinh chính sách

không đủ khả năng phản ảnh được quyền lời khác biệt của quần chúng.
Do đó, thực thi hành chính đặt nặng từ căn bản chính sách khó mà kiến tạo được niềm tin vào

một liên tục ổn cố, đặc biệt là về trật tự kinh tế. Tại sao tôi phải bỏ tiền ra mua căn nhà khi mà chủ
quyền của tôi có thể bị mất trong tương lai gần mà không có khả năng và phương thức bảo vệ bởi luật
pháp? Tại sao tôi phải đầu tư, thuê mướn nhân công nếu quy tắc lao động, thuế khóa có thể thay đối
với tác tại tiêu cực vào sự nghiệp kinh doanh của tôi? Đến một lúc nào đó, dân chúng không biết ai có
quyền lực hơn ai để quyết định sở hữu chủ và các phạm trù quyền lợi của công dân khác. Một thửa đất
ở bên sông Sài Gòn, năm 1990, theo nguyên tắc là của Sở Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh. Đó là theo
“giấy tờ.” Thực chất thì miếng đất động sản này thực sự “được làm chủ” bởi một ủy viên Bộ Chính trị
Đảng Cộng sản ở Hà Nội. Đây là trường hợp biểu trưng cho thế đứng khó khăn về lãnh vực hành chính
công quyền trong khoảng trống to tát đòi hỏi một cơ chế pháp trị hiệu năng và có giá trị thực chất. Khi
không có luật pháp, cá nhân có quyền lực sẽ lạm dụng khoảng trống này. Hành chính công quyền từ đó
là khí cụ cho cá nhân, là đầu mối của thối nát và bất lực.

Sự chuyển hóa từ hành chính chính sách đến hành chính pháp lý mà một trong những điều kiện
căn bản để kiến tạo dân chủ pháp trị.

 
MỘT TRẬT TỰ PHÁP TRỊ
 
Khi đời sống nhân dân của quốc gia đến giai đoạn ý thức được tư thế độc lập và chủ quyền của

đất nước, thì tập thể nhân dân này phải được trưởng thành để hành xử nhu cầu tự trị cho chính mình.
Cơ chế quốc gia và xã hội để thể hiện nhu cầu này là một hệ thống trật tự pháp trị.

Nhu cầu trật tự mang tính chất khẩn cấp hơn nhu cầu công lý và tự do. Đây là biện minh cả về
thực tế và lịch sử chính trị cũng như cho các thể chế độc tài muốn nhấn mạnh nhu cầu ổn định để tước
đoạt những quyền hạn căn bản khác. Một trật tự có chính đáng hay không tùy thuộc vào khả thể và khả
năng cung cấp cơ hội công lý và kiến tạo tự do. Tự do phải được phát huy trên căn bản trật tự để tích
cực tính của tự do được xây dựng. Đối với hai nhu cầu trật tự và năng động tự do, một tiến trình cân
bằng khôn khéo phải được chọn lựa để hai đối lực tự nhiên này không trở nên một mâu thuẫn triệt tiêu.

Một bản chất pháp chế cho dân tộc Việt Nam, mang yếu tính Việt Nam, phải được thể hiện để
trật tự quốc gia được quân bình, hiệu năng và sinh động. Trật tự pháp trị cho Việt Nam mang bản chất
cấu trúc xã hội Đông Á, khác với những giá trị xã hội Âu Mỹ. Giữa hai thái cực, một bên là Hoa Kỳ,
một xã hội pháp trị cứng ngắt và thái quá, một bên là Đông Á, với mô hình Nhật Bản, thì Việt Nam
phải ở gần với mô mình Nhật Bản nhiều hơn.

Bản chất xã hội, con người vốn khác biệt giữa Hoa Kỳ và Đông Á, do đó, nội dung pháp chế
cho Việt Nam phải phản ánh được nhận thức này. Một bình luận gia Nhật Bản đã nói đến sự khác biệt
giữa Nhật và Mỹ về vấn đề này như sau:



 
Lịch sử Nhật Bản, vốn quá khác biệt với lịch sử Hoa Kỳ. Nhật Bản không kiến tạo cá nhân là

đơn vị căn bản của xã hội. Hiếm có trường hợp cá nhân Nhật vượt ra khỏi xã hội để sống cho
chính mình. Ngày nay, cũng như ngày xưa, đơn vị căn bản của xã hội Nhật không phải là những
“nguyên tử” cá nhân, mà là những nhóm “tế bào.” “Nhóm tế bào” này hợp thành gia đình và làng
xóm. Người ta có thể coi gia đình là những “đơn nhân” (monomers) và làng xóm là những “hợp
nhân” (polymers). Cá nhân sống như một phần tử bất khả phân trong tập thể và trong bối cảnh
cộng đồng chung. Nền tảng đạo lý để gìn giữ cộng đồng là “hòa đồng.” Những giá trị của người
Mỹ như “tự do cá nhân,” “công bằng cơ hội,” “chính sách cửa rộng mở” (open-door policy) được
coi là những “protein ngoại lai” được du nhập vào xã hội cổ truyền của Nhật Bản mà thôi.(30)

 
Từ đó, nội dung và cơ chế pháp luật của Nhật được kiến tạo trên căn bản nhận thức này – nhấn

mạnh đến tính chất giải hòa và yếu tố cộng đồng làng mạc hơn là bản chất “đối nghịch hệ thống”
(adversarial system) vốn là của pháp chế Hoa Kỳ. Nhưng theo giáo sư Frank K. Upham thì cơ chế
pháp trị của Nhật Bản, vì nhấn mạnh và dựa trên căn bản giá trị cộng đồng, thực ra là mặt nạ của thế
lực lớn nhằm đè bẹp năng động và quyền lợi của các nhóm nhỏ yếu thế, và nhất là hạn chế tự do và
phạm trù độc đáo cá nhân, những con người muốn thử thách truyền thống và giá trị tập thể.(31)

Kinh nghiệm Nhật Bản cũng là một kinh nghiệm nhận thức cho Việt Nam. Hiến pháp của Nhật
sau Thế chiến thứ Hai được viết theo mô hình của Đức và Anh mặc dù dưới áp lực của quân chiếm
đóng Mỹ. Tiến trình chính trị và yếu tố lịch sử của giai đoạn sau thế chiến của Nhật cũng đã trải qua
muôn ngàn khó khăn nhưng họ cũng kiến tạo nên cho chính quốc gia mình một cơ chế và nội dung pháp
trị độc đáo và thích ứng cho dân tộc và hoàn cảnh của họ.

Việt Nam, và người Việt, ở giai đoạn cuối thế kỷ XX này vốn mang bản chất chuyển tiếp:
Chính trị: Từ độc tài đảng trị đến thử nghiệm dân chủ pháp trị;
Văn hóa: Từ lạc hậu, nặng xúc cảm đến phân tích lý trí;
Giá trị: Từ làng mạc đến thị thành, từ địa phương đến phổ cập, từ Á Đông sang Âu Mỹ;
Con người: Từ chức năng tập thể đến ý thức cá nhân, từ tòng phục vô ý thức đến chủ động tự

do.
Tiến trình chuyển tiếp này đang xảy ra nhanh chóng, sâu đậm và toàn thể. Sau thất bại lịch sử

của giai đoạn thử nghiệm Cộng sản, năng động biến hóa của con người Việt Nam đang hướng về phổ
cập tính của toàn cầu trên căn bản giá trị tổ chức và khoa học Âu Mỹ (dân chủ pháp trị, kinh tế thị
trường, cá nhân chủ nghĩa, nhân chủ nhân văn). Đây là bản chất của lịch sử Việt Nam hiện nay. Tất cả
các hiện tượng chính trị, tổ chức, văn hóa, kinh tế đều chỉ thể hiện bản chất năng động chuyển tiếp này.

Giai đoạn chuyển hướng này của Việt Nam đã kéo dài cả thế kỷ nay từ lúc người Pháp bắt đầu
đem giá trị Tây Âu đến, dù tốt hay xấu, với dân tộc chúng ta. Những phản ứng chính trị từ các phong
trào dân tộc độc lập, du học, dân chủ, Marxism đều là những làn sóng khác nhau của người Việt nhằm
tìm một cái “đích-đi-đến” mong vượt qua những mất thăng bằng của lịch sử trước giai đoạn vươn
mình. Tuy nhiên sự cân bằng này vẫn chưa đạt được vì những phản ứng trên vẫn còn chưa kiến tạo
được một cơ chế quản trị được đổi thay – một trật tự năng động nhưng quân bình.

Đó là thể chế dân chủ pháp trị.
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CHƯƠNG	BA
 

LUẬT PHÁP VÀ CÔNG LÝ
 
Justice requires that freedom, equality, and security be accorded to human beings to the

greatest extent consistent with the common good. (Công lý đòi hỏi rằng tự do, công bằng và an
sinh phải được cung ứng cho con người đến mức tối đa nhưng tương xứng với giá trị xã hội.)
Edgar Bodenheimer (1962)

 
Ý nghĩa kế tiếp: Luật pháp là cơ chế để thực hiện công lý. Nếu trật tự khách quan là cơ chế mà

con người muốn thiết lập thì công lý là nội dung của trật tự đó. Công lý (justice) là một ý niệm nội
dung đạo đức cho một tác động, một vấn đề, một bối cảnh, một tổ chức. Công lý có hai vế: công bằng
và hợp lý2. Một trật tự pháp chế có thỏa mãn được hai nhu cầu công bằng và hợp lý hay không còn tùy
theo trình độ ý niệm về công lý của cá nhân và hay đơn vị xã hội đó.

Một hệ thống tổ chức – hay nói cách khác, một trật tự xã hội (ví dụ, hệ thống pháp lý) – chỉ có
thể hoàn tất và thể hiện được cứu cánh hay không là tùy vào nội dung của trật tự đó. Về phương diện
luật pháp, một hệ thống pháp lý có thể được tổ chức chặt chẽ, cơ cấu hoàn chỉnh, có khả năng hành xử
đúng luật; tuy nhiên, nếu nội dung luật pháp và hậu quả của sự hành xử nội dung đó không thực hiện
được cảm nhận và tiêu chuẩn công lý của con người và xã hội liên hệ thì hệ thống pháp lý đó chưa đáp
ứng được mục đích hiện hữu của nó.

Cứu cánh của công lý là hiện thực hóa ý niệm và cảm nhận về giá trị công bằng và lý trí cho đại
đa số quần chúng trong một đơn vị xã hội để nhằm sử dụng được năng lực đạo đức và động cơ ý thức
của họ cho một mục đích chung. John Rawls, một triết luật gia (legal philosopher) nổi tiếng Hoa Kỳ
hiện nay, trong luận đề rất ảnh hưởng đến triết học luật pháp khoảng hai thập niên qua, A Theory of
Justice (Một lý thuyết về công lý), nói, “Một xã hội công lý xác định biên giới và bối cảnh cho cá
nhân để họ nỗ lực, và đồng thời cung cấp một nền tảng quyền hạn, cơ hội hiệu quả nhất cho mục đích
tối hậu của xã hội đó” (32).

Một trong những chiều hướng biến hóa rõ rệt nhất của xã hội, nhất là Tây phương, là sự lớn
mạnh của chức năng luật pháp khi nó chi phối và thay thế vai trò truyền thống của các cơ chế giá trị
khác như tôn giáo, học đường và gia đình. Đây là sự lớn mạnh của tổ chức trên phương diện chính trị
dân chủ. Với sự trưởng thành của những quốc gia, bối cảnh xã hội và kinh tế của họ vượt ra khỏi sự
ngự trị và chi phối của giá trị truyền thống và cổ tục. Khi mà, nói theo Tây phương, “chiếc bánh của
tục lệ bị sụp đổ” thì đến lúc luật pháp phải lên ngôi để lấp vào khoảng trống đó.

Từ hai thế kỷ qua, cơ chế chính trị, trong đó có luật pháp, dần chủ động chiều hướng tiến hóa
của xã hội Tây phương. Chính quyền, với sức mạnh luật pháp, chiếm địa vị độc tôn của quyền lực.
Quyền lực này được thực thi qua nội dung pháp luật với cơ cấu của nó. Mọi tổ chức khác, gia đình,
tôn giáo, nghiệp đoàn, hàng xóm, băng đảng đều bị đặt nằm trong giới hạn của luật pháp quốc gia. Từ
đó, giá trị đạo đức thể hiện nội dung luật pháp – khác với trong quá khứ khi mà luật pháp chỉ là sự cơ
chế hóa đạo đức. Ở Hoa Kỳ, chồng đánh vợ là một tội hình. Người vợ lên án hành động này một phần
vì luật pháp lên án nó. Trật tự gia đình không còn mang đẳng cấp của truyền thống mà lại có căn bản
giá trị pháp lý. Xung đột nội bộ của gia đình đều được các cơ quan công quyền giải quyết trên tiêu



chuẩn pháp luật khách quan.
Khi nói đến công lý, chúng ta phải nói tới công lý của thời đại, xã hội và bối cảnh nào. Công lý

là một ý niệm lý tưởng trừu tượng chủ quan tùy thuộc vào yếu tố khách quan mà ý niệm đó được nảy
mầm. Công lý là tiêu chuẩn tổng quan của nguyện vọng cá nhân khi họ đối đầu với những bất thường,
bất thiện của xã hội. Con người muốn có một xã hội công lý trong đó luật pháp bảo đảm được tự do,
công bình, an ninh, cơ hội và giá trị cá nhân. Xã hội phải có đủ khoảng trống để cho con người phát
triển, khai sáng và sử dụng ý lực cá nhân trong giới hạn vừa phải và cần thiết của luật pháp.

Vì thế, ước vọng của thời điểm nào đánh dấu giá trị của xã hội đó trên phương diện công lý. Tất
cả những danh từ, tên gọi để đo lường mức độ đạo đức xã hội này đều phát xuất từ chủ quan tính ở thời
gian và không gian đó. Nói theo G.W. Hegel, trong cuốn Philosophy of Right (Triết học pháp quyền),
thì dù gì đi nữa, mỗi cá nhân là “mỗi đứa con của thời đại của họ.” (33)

Công lý là một diễn đạt về một lý tưởng tốt đẹp, một bối cảnh sinh sống đạo đức mà trong đó xã
hội thể hiện được hy vọng và ước muốn của cá nhân. Công lý thiết lập được tiêu chuẩn cho pháp luật:
Luật pháp phải công minh, rõ ràng, không thiên vị, phải được đối xử công bằng, ngang nhau trước
pháp luật – như câu nói “Equal justice under law” của truyền thống pháp luật Anglo-Saxon.

Luật pháp Hoa Kỳ, với mục tiêu trên, đã phát sinh hai nguyên tắc pháp chế cho ý niệm công lý.
Đó là: “Quy thức pháp lý” (due process) và “bình đẳng pháp lý” (equal protection). Về “due
process” thì Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, trong vụ án Griswold v. Connecticut , 38 U.S. 475 (1965),
phân loại: (1) Substantive due process (quy thức pháp lý bao gồm giá trị nội dung công lý) và (2)
Procedural due process  (quy thức pháp lý của thủ tục tố tụng). Theo truyền thống pháp lý Hoa Kỳ thì
một số lớn những ý niệm công lý có thể được thực thi qua hình thức thủ tục pháp lý. Đó là thực tế của
những vụ tố tụng ở Hoa Kỳ hiện nay. Ví dụ, để bảo đảm quyền bất khả xâm phạm của cá nhân tránh
khỏi bị xét hỏi vô cớ, hình luật Hoa Kỳ, bằng thủ tục và luật bằng chứng tố tụng, những bằng chứng,
thâu lượm được bằng phương cách vi phạm nguyên tắc hiến pháp không có thể được sử dụng trước
tòa.

Để tiến đến những bước tiến lớn như luật pháp Hoa Kỳ, một quốc gia phải có được một lịch sử
pháp chế liên tục. Trước hết, một ý niệm, một lý tưởng về công lý (ví dụ: tự do cá nhân đối chọi với
bạo lực của chính quyền) phải được công nhận. Tiếp theo, cơ chế và cơ cấu (institution and system)
phải được thiết kế để thực thi lý tưởng công lý đó. Khi hệ thống luật pháp đã được thiết kế và điều
hành thì chính lịch sử của hệ thống luật pháp ấy, bằng kinh nghiệm, sẽ xếp đặt thứ tự giá trị công lý
bằng sự hành xử sức mạnh pháp luật của nó.

Đến giai đoạn trưởng thành của một quốc gia dân chủ pháp trị, “công lý pháp luật” (legal
justice) sẽ đóng vai trò chủ động đối với “công lý đạo đức” (moral justice). Công lý pháp luật thỏa
mãn yếu tính tổng quát và cần thiết để giải quyết một cách ổn thỏa, tiết kiệm, hợp lý nhất cho mọi tranh
chấp trong xã hội. Trong khi đó, công lý đạo đức chỉ là quan niệm và ý tưởng chủ quan của các tầng
lớp khác biệt trong xã hội. Vì công lý pháp luật có tính cưỡng chế, công lý đạo đức phải phục tùng dù
công lý đạo đức đang được đa số công dân chấp nhận. Ví dụ điển hình ở Hoa Kỳ là vấn đề phá thai.
Luật Mỹ cho phép phá thai (trong giới hạn); tuy nhiên, một số đông dân Mỹ cho đó là vô đạo đức (“sát
nhân”). Nhưng cũng nên nhớ rằng, nếu công lý đạo đức là động cơ của một nỗ lực chính trị có hiệu
năng thì luật pháp sẽ thể hiện nó bằng cách hợp thức qua công lý luật pháp. Lịch sử phát triển luật
pháp Tây phương là tiến trình điều chỉnh những xung đột giữa hai phạm trù công lý ở trên.

Công lý luật pháp phải mang ba yếu tính căn bản: (1) phải có cứu cánh tính, (2) mang khả năng
giải quyết có hiệu lực nhu cầu cần thiết của hiện tại, và (3) mở lối và linh động thay đối với điều kiện,
giá trị, năng động mới. Công lý luật pháp không được mang giá trị tuyệt đối vì đây không phải là giáo
lý tôn giáo. Hơn nữa, giá trị tuyệt đối mang mầm móng biện minh cho chuyên chế và độc tài. Công lý



là một tiến trình, mang giá trị tương đối, một nỗ lực quân bình giữa ổn định và đổi thay, tự do và bình
đẳng, cá nhân và công chúng, tự do kinh doanh và kinh tế tập trung, đạo đức cá nhân và nhu cầu tập
thể.

Nếu luật pháp không đảm trách được, không thực hiện được ba yếu tính căn bản trên thì xã hội
sẽ bị bế tắc đối với những nhu cầu của nó. Cách mạng và bạo động chính trị chắc chắn sẽ là hệ quả.
Thực tế lịch sử cho ta thấy công lý là một lý tưởng mạnh nhất để tạo ra những năng lực cách mạng
trong những thế kỷ gần đây, đặc biệt là cao trào chủ nghĩa Cộng sản. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy
rằng mức độ công lý mà con người đạt được luôn luôn khiếm khuyết, tạo thêm nhiều bất công, và mãi
lùi về sau cái lý tưởng công lý mà họ tìm kiếm.

Những vấn nạn lớn lao không phải ở chỗ xác nhận lý tưởng công lý như là một cứu cánh và nội
dung của trật tự xã hội. Cái mà nhân loại phải vật lộn là sự lựa chọn ý niệm công lý thích nghi – công
lý nào? Của ai? Là gì? Có thể giải quyết nhu cầu công lý bằng một cuộc cách mạng toàn diện vì căn
bản cơ cấu xã hội là bất công – như Marxism? Hay chỉ có thể đáp ứng tiệm tiến, từng phần?

Trên quan điểm Tây phương thì “tất cả đức hạnh đều bao gồm trong công lý” như hiền nhân Hy
Lạp Theoynis nói. Trong cuốn Republic (Nền cộng hòa), Plato phác họa một cơ chế chính trị đặt nặng
giá trị tập thể. Công lý, theo đó, là sự liên hệ tốt đẹp giữa các bộ phận của xã hội. Chính trị của Plato
là chính trị giai cấp. Công dân phải biết chỗ đứng của mình, lo việc của mình tốt đẹp, và giữ phận.
Quan niệm này cũng giống phần nào ý niệm trật tự công lý của Khổng Tử ở Trung Hoa. Ở đây, công lý
của Plato, điều luật, phép tắc được thiết kế để xã hội vị trí cá nhân đã có trong xã hội. Mỗi cá nhân
đều được sinh ra và thích hợp cho chỗ đứng của họ đang có sẵn. Người thì được sinh ra để cai trị, kẻ
sinh ra đi buôn, đi lính. Một người chỉ có khả năng đi buôn mà làm chính trị là bất công. Luật pháp, do
đó, nhấn mạnh đến khác biệt giữa giai cấp, tầng lớp, cá nhân. Mục tiêu của luật pháp là giúp đỡ công
dân làm đúng bổn phận mà họ đã có vị trí sẵn. Khái niệm của Plato có căn bản chuyên chính, đặt trọng
tâm vào trật tự chính trị, xã hội lên trên tự do cá nhân. Cá nhân chỉ là một bộ phận nhỏ của quốc gia và
phải hy sinh chính họ để phục vụ lý tưởng chung. Plato từ chối sự khác biệt giữa cứu cánh cá nhân đối
với chủ đích của quốc gia. Chỉ có thực tế quốc gia chứ không có thực tế cá nhân. Tự nhiên tính bắt
buộc một trật tự cao hơn – a stable whole, collective of a higher order: the state (một trật tự tổng thể
và cao cả: quốc gia)3.

Đồ đệ của Plato, Aristotle, thì có quan niệm khác về công lý. Theo Aristotle, công lý phải bao
gồm bình đẳng. “Công lý là sự phân chia có mức độ (proportion). Hay nói rộng hơn, hỗ tương là công
lý” (reciprocity is justice). Công lý của Aristotle công nhận mỗi cá nhân có quyền bình đẳng tự nhiên.
Mỗi cá nhân có quyền được hưởng theo khả năng và nhu cầu. Đây là công lý phân hành (distributive
justice). Aristotle còn quan niệm thêm về công lý hoàn chỉnh (corrective justice) trong đó, ai làm sai
được sửa đúng, ai bị mất mát phải được bồi thường.(34)

Tuy nhiên, Aristotle vẫn chỉ là con đẻ của thời đại của ông mà thôi. Ông chấp nhận sự cai trị
chuyên chế của người có tài, có đức, một “minh triết quân vương” (philosopher king) theo quan điểm
của Plato, được quyền độc tôn, chuyên chính. Aristotle cho rằng bất bình đẳng là tự nhiên, vì nó không
vi phạm nguyên tắc công lý. Chế độ nô lệ đối với ông không đi ngược với ý niệm công lý – bao gồm
bình đẳng – của ông.(35)

Cho đến thế kỷ thứ XIX, thì quan niệm trên bị đả phá mạnh mẽ bởi Karl Marx. Marx cho rằng
bất công kinh tế là nguồn gốc của tất cả bất công khác. Một trật tự kinh tế mới trong đó phương tiện
sản xuất phải được nằm trong tay của quần chúng là cần thiết để giải quyết nhu cầu công lý của thời
đại.(36) Mỗi khi nguồn gốc bất công – giai cấp, bất bình đẳng kinh tế, chính quyền – được loại bỏ, thì
công lý được hiện thực. Công lý của Marx, trên phương diện kinh tế được thu gọn bằng câu sau đây
của Louis Blanc: “Produce according to his abilities; consume according to his needs” (Sản xuất theo



khả năng; tiêu thụ theo nhu cầu) (37). Trong tiền đề kinh tế này, công lý luật pháp không còn là cơ chế
cưỡng ép của kẻ mạnh. Công lý sẽ đi theo luật tự nhiên (natural law). Nhân loại không cần đến luật
pháp vì họ đã giã từ bối cảnh sống còn (realm of necessity) để đi vào phạm trù tự do.

Trong khi đó, Immanuel Kant dùng đòn cân tự do để đánh giá một hệ thống pháp luật. Từ căn
bản giá trị tự do, một quyền bất khả xâm của con người, Kant định nghĩa công lý là “sự tổng hợp
những điều kiện mà trong đó ý lực (will) cá nhân được hòa nhập vào ý lực của tập thể trên căn bản mà
tự do được công nhận như là cứu cánh tối hậu.” (38) Kant khác với Aristotle trên lãnh vực ưu tiên giá
trị. Cái nhìn của Kant có tính chất siêu hình (metaphysical) hơn là thực dụng. Triết luận của Kant cũng
được phổ biến với những luận đề của triết gia Anh Herbert Spencer. Trong cuốn Justice (Công lý)
xuất bản ở New York năm 1891, Spencer nhấn mạnh rằng cái giá trị cao nhất của công lý là tự do, chứ
không là bình đẳng.(39) Mỗi cá nhân, Spencer lý luận, có quyền hưởng đạt những gì có được từ khả
năng và phẩm chất của họ. Cá nhân phải có quyền thăng tiến chính mình, làm chủ tài sản, tự do chọn
lựa nghề nghiệp, tự do đi lại, tự do tư tưởng và tôn giáo. Spencer cho rằng những quyền hạn và tự do
trên chỉ bị giới hạn bởi ý thức cá nhân, tôn trọng quyền lợi và tự do của kẻ khác. Tự do của mỗi người
bị giới hạn bởi tự do của quần chúng. Nói tóm lại, công lý là quyền hạn con người được “tự do hành
xử theo ý lực chính mình với điều kiện không xâm phạm vào tự do của tha nhân.” (40)

Lý thuyết về công lý, như được trích dẫn sơ lược ở trên, phần lớn chứa đựng hai yếu tố bình
đẳng và tự do. Sự hiện diện của tự do và bình đẳng thường dẫn đến những tranh chấp giá trị. Vai trò
của luật pháp là lựa chọn một mức độ có thể chấp nhận được cho hai yếu tố đó trong bối cảnh khó
khăn của xã hội vốn đầy mâu thuẫn và khác biệt. Một xã hội quá nhấn mạnh đến tự do sẽ dẫn đến rối
loạn và bất công. Nhưng nếu bình đẳng là mục đích phải đạt được bằng mọi giá thì năng động tính cho
sáng tạo và tiến bộ sẽ bị chèn ép.

Triết gia William Sorley, trong cuốn The Moral Life (Đời sống đạo đức) xuất bản năm 1911,
đề nghị những phương pháp sau đây để giải quyết mâu thuẫn tự do và bình đẳng.

(1) Một hệ thống giáo dục phổ thông để tạo sự phát triển đồng đều và toàn diện cho quần chúng.
(2) Cung cấp cơ sở sản xuất, phương tiện vật chất, công ăn việc làm cho mọi người, và
(3) Kiến tạo môi trường tinh thần cũng như vật thể khuyến khích sáng tạo và trưởng thành của cá

nhân(41).
Mô thức xã hội mà Sorley đề ra nhấn mạnh đến cơ hội công lý, khuyến khích tự do.
Trong khi đó, John Rawls, trong tác phẩm A Theory of Justice, đề nghị một mô thức phục vụ

công lý trên hai nguyên tắc:
(1) Mỗi cá nhân có quyền hạn tối đa trên lãnh vực tự do tương xứng với tự do của tha nhân; và
(2) Những bất quân về xã hội và kinh tế phải được xếp đặt để được lợi ích tối đa cho mọi

người, và trong đó, địa vị và chức phận xã hội đính kèm phải được mở rộng cho tất cả(42).
Theo Rawls, hai nguyên tắc này không có ưu tiên ngang nhau. Nguyên tắc thứ nhất phải được đặt

trọng tâm hơn. Theo ông, tự do căn bản của công dân là tự do chính trị bao gồm tự do đảng phái, ứng
cử, bầu cử, ngôn luận, tổ chức và hội họp; tự do về tư tưởng, truyền thông, tôn giáo; tự do kinh doanh,
tài sản; tự do không bị bắt bớ, vu khống một cách vô phép, bất hợp pháp. Những quyền tự do căn bản
trên, nếu được xác định và tôn trọng thì mục tiêu công lý của luật pháp được giải quyết xong hơn một
nửa.

Nguyên tắc thứ nhì, theo Rawls, áp dụng vào sự phân phối lợi tức và giàu có và sự phân quyền
trong xã hội để xếp đặt một cơ cấu quyền hạn và trách nhiệm hiệu năng và mở rộng cho mọi người. Dù
rằng sự phân phối lợi tức và giàu có không cần phải đồng đều, nó phải cho sự đồng lợi của mọi người.
Rawls còn cho thêm một giá trị công lý khác, đó là sự tự trọng (self-respect), mà ông ta cho là một



yếu tố quan trọng trong cán cân hành xử luật pháp. Chủ đề chính của Rawls, ngoài những phác họa
trên, là: Ý niệm công lý không giới hạn những yếu tố bất bình đẳng; tuy nhiên, công lý đòi hỏi rằng
chỗ đứng của mọi cá nhân đều được cơ hội trở nên tốt đẹp hơn(43). Rawls cho rằng cá nhân có được
tự do hay không hoàn toàn được quyết định bởi mức độ quyền hạn và trách nhiệm mà cơ chế xã hội đó
giao phó. Tự do là một khuôn mẫu của tổ chức xã hội.(44)

Dĩ nhiên, tự do và bình đẳng không chỉ là hai phẩm chất quan trọng của công lý. Truyền thống
triết học chính trị Tây phương từ Plato đến Hegel, Hobbes, Bentham đều đặt ưu tiên trật tự quốc gia
lên trên tự do và bình đẳng. Theo Thomas Hobbes thì luật cao nhất của nhà nước là bảo vệ hòa bình
và trật tự xã hội. Nếu xã hội có hòa bình thì con người được an ninh về bản thân, tài sản và công ăn
việc làm. Do đó, an ninh xã hội là nguyên tắc tối cao của công lý(45). Luận đề của Hobbes không giải
quyết được nhu cầu công lý cho một xã hội đã có trật tự và an ninh – ví dụ một quốc gia dưới chế độ
chuyên chế. Hobbes cũng quên là ưu tiên an ninh sẽ bị đe dọa nếu tự do và bình đẳng không có cơ hội
phát huy.

Cũng tương tự như vậy là triết luận về pháp luật của Jeremy Bentham. Luật pháp, theo Bentham,
phải tập trung vào công tác bảo vệ an ninh cá nhân và tài sản của họ. Đối với ông, tự do và bình đẳng
là thứ yếu.(46) Chân lý của Bentham, cũng như của Hobbes và Plato, là công cụ tri thức của giai tầng
xã hội muốn giữ nguyên tình trạng đương thời - social status quo.

Nhưng khi lịch sử đã mở rộng cửa thì nguyên tắc an ninh và trật tự dần dần nhường chỗ cho tự
do và bình đẳng. Trong các quốc gia dân chủ tư bản, bối cảnh đa nguyên chính trị tạo cơ hội gạn lọc
và đào thải giá trị công lý theo đà phát triển của đời sống kinh tế. Ở các quốc gia này, tự do và bình
đẳng, nhất là tự do cá nhân, chiếm ưu tiên trên diễn đàn công lý. Ví dụ, lịch sử pháp luật Hoa Kỳ là
một tiến trình mở rộng căn bản tự do cá nhân đối với chính quyền trên văn kiện “Bill of Rights”. Thí
dụ, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong án lệnh Roe V. Wade, 410 U.S. 113 (1973) đã sáng lập quyền “tư
riêng cá nhân” (right to privacy) mặc dù hiến pháp Mỹ không đề cập đến quyền này.

Trong khi đó ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc công bằng được đặt ưu tiên trong khi
tự do bị đặt vào hàng thứ yếu, trên thực tế, bị đè bẹp. Nhìn lại để so sánh, kinh nghiệm lịch sử đã cho
chúng ta thấy rằng chỉ có nền kinh tế chính trị tư bản, dân chủ pháp trị là tạo được nhiều cơ hội nhất
cho sự phát huy giá trị tự do và cơ hội bình đẳng. Lý do của sự thành công này ở các quốc gia dân chủ
Tây phương bắt nguồn từ sự công nhận một tiền đề lý tưởng căn bản: mặc dù xã hội thiếu bình đẳng về
tình trạng; nhưng nếu cá nhân có tự do và bình đẳng về cơ hội thì mức độ bất bình đẳng tình trạng sẽ
được điều chỉnh, giảm bớt và dần dần với năng động tự do tích cực, cấu trúc xã hội sẽ thỏa mãn những
nhu cầu công lý. Điều này phải được làm sáng rõ: Thí dụ trong mục tiêu phát huy công lý kinh tế, chính
quyền muốn mức độ bất công về tài sản và lợi tức phải được điều chỉnh, giảm bớt. Nếu sử dụng
nguyên tắc công lý phân hành (distributive justice) thì chính quyền có thể đánh thuế (một hình thức tịch
thâu) nặng vào kẻ giàu và trực tiếp phân phối cho người nghèo. Nhưng, giải pháp này kém hiệu năng vì
nó sẽ làm cho giới giàu mất năng lực sản xuất. Nếu áp dụng nguyên tắc công lý tự do, chính quyền
nhấn mạnh đến bình đẳng cơ hôi để khuyến khích năng động tính của mọi giai cấp – cộng với một chế
độ thuế khóa lũy tiến hiệu quả – thì chiếc bánh kinh tế sẽ to hơn cho mọi người cùng hưởng, đồng thời
với mức độ tự do cá nhân cũng được nâng cao. Một xã hội phải khuyến khích kẻ có tài năng, chịu khó
học hỏi, sáng tạo, làm việc, dành dụm; đồng thời phải trừng phạt một cách gián tiếp (bị nghèo khổ) cho
giới lười biếng, hoang phí. Dĩ nhiên, thành phần bị những bất lợi không phải lỗi ở họ (tàn tật, già
yếu…) phải được đối xử nhân đạo. Không gì khuyến khích hiệu quả động cơ kinh tế mạnh hơn là “nếu
có gan làm giàu thì có cơ hội hưởng; làm biếng thì khổ không ai lo.” Công lý từ đó sẽ được đánh giá
bằng sự tiến bộ của mọi người – hay số đông. Công lý phải tương xứng với nỗ lực cá nhân. Nếu tôi



làm việc gấp ba người hàng xóm, trong khi mọi yếu tố khác quân bình, mà tôi cũng chỉ hưởng bằng
người ấy, thì đó chính là bất công. Đây cũng là quan niệm của Justinian mà cuốn Corpus Juris Civilis
phát họa, “Công lý là ý lực thường trực và vĩnh cửu thưởng lệ cá nhân theo giá trị của họ” (47). Hay
nói theo Emil Brunner của Swiss thì, “Ai, hoặc cái gì, thưởng lệ cá nhân theo sự xứng đáng của họ
(his due), người đó, hay cái đó, có công lý; một thái độ, một cơ chế, một bộ luật, một mối liên hệ khi
nó đối xử một cá nhân theo gì đáng để họ được trao nhận, là có công lý” .(48)

 
ĐI TÌM MỘT NỘI DUNG CÔNG LÝ: MARX ĐÔI RAWLS
 
Cả Karl Marx lẫn John Rawls, hai triết gia của hai thế kỷ khác nhau, đều cùng nhìn vấn nạn công

lý trong viễn ảnh của nội dung đạo đức xã hội. Nội dung đạo đức này thể hiện qua bối cảnh tổ chức
đang gán đặt những cơ chế và cấu trúc bất công lên con người. Cơ chế xã hội không những giới hạn và
áp bức, mà còn áp đặt giá trị, nắn tạo động cơ cá nhân, tạo dựng cá tính, gây ý thức chọn lựa và phạm
trù ước vọng cho con người. Do đó, nếu cơ chế bất công thì xã hội còn mãi mãi bất công vì hệ quả và
tác động văn hóa cũng như ý thức bắt nguồn từ cấu trúc tổ chức của nó. Marx và Rawls đều nhấn mạnh
đến giá trị cao cả của phẩm cách con người được sống trên căn bản cá nhân với quyền tự chủ cho sinh
mạng và đời sống của mình. Cả hai đều công nhận rằng muốn công lý được thể hiện thì cơ chế và cấu
trúc xã hội phải được tái kiến tạo và tái tổ chức. Nghĩa là phải bắt đầu bằng một cơ sở công lý tích
cực bằng sự lãnh đạo của chính quyền.

Tuy nhiên, Marx thì mang nhiều triệt để tính, từ phân tích giá trị cơ chế xã hội cho đến nội dung
đạo đức của một tiến trình khả thể cho lịch sử nhân loại. Trong khi đó, Rawls thì vừa phải hơn, đứng
trên căn bản và điều kiện có sẵn, mang ít cách mạng tính, muốn thể hiện công lý bằng chính sách xã hội
để mong thực thi một đạo đức công lý có tính chất phân hành.

Cả hai đều mang viễn kiến tích cực. Nhưng viễn kiến của Marx, trên thực tế đã trở nên tiêu cực
khi tiến trình thể hiện lý tưởng xã hội vô giai cấp, vô chính phủ, Marxism chỉ thực hành được công lý
tiêu cực qua cơ chế “chuyên chính vô sản” mà chính sách của nó bắt nguồn từ động cơ công lý trả thù
(retributive justice).

Rawls, trong luận đề chính A Theory of Justice vừa mới được nói đến ở các trang trước, giả
định đa nguyên tính của xã hội và con người với những phạm trù trách nhiệm và bổn phận tự nhiên của
cá nhân đối với tập thể, trong đó, mỗi chúng ta phải có ý thức tích cực về công lý đồng lúc với chủ
động tác thành để thực hiện nó. Nhưng Rawls không có xác định căn bản tổ chức và cơ chế để hiện
thực hóa nội dung công lý của ông. Từ căn bản viễn kiến Marxism, Rawls bị rơi vào khuyết điểm nặng
nhất là lý thuyết công lý của ông thiếu một nội dung chủ động tích cực về phương diện cơ chế nhằm
giải quyết vấn nạn đạo đức công lý một cách triệt để và tận gốc rễ.

Rawls quan tâm đến cơ chế chính trị nhiều hơn là những cấu trúc xã hội khác vốn tràn ngập và
chi phối cá nhân trực tiếp và trường kỳ. Vấn nạn có thể được nêu lên ở đây rằng nếu chính trị dân chủ
đa nguyên chỉ có thể duy trì một cơ chế công nghiệp mà trong đó giới lao động không được thể hiện
năng động cá nhân – “dân chủ kinh tế” – thì liệu mô thức công lý của Rawls có giá trị phổ quát và thực
chất nào không?

Những chỉ trích này chỉ có giá trị nếu thực tế cho phép mô thức của Marxism được thể hiện.
“Dân chủ kinh tế” mang nội dung tổ chức khác biệt đối với dân chủ chính trị. Một nhóm nông dân dưới
một chế độ Cộng sản có thể “được cho” làm chủ một nông trường tập thể, nhưng bản chất “chủ nhân”
của họ đối với nông trường này là con số không to tướng, họ là nạn nhân của sự thiếu hiệu năng sản
xuất, guồng máy hành chính ù lỳ, bất công, đám cán bộ ngu dốt, cường hào, ác bá.

Ở các nước dân chủ tư bản, dân chủ kinh tế được hiện thực qua các hình thức chủ nhân cổ phần



của các công ty tư nhân hay dưới hình thức nghiệp đoàn. Ngoài ra, sự chọn lựa tiêu thụ trên thị trường
là cơ chế “bỏ phiếu” hiệu quả nhất đối với nước vấn đề phẩm chất và giá cả cũng như liên quan đến
diễn đàn chính trị ảnh hưởng đến quyền lợi của một khối tiêu thụ nào đó – như phong trào bảo vệ môi
sinh hiện nay ở Hoa Kỳ đang áp lực các công ty tư nhân phải điều hướng chính sách công nghệ của
mình cho thích hợp với diễn đàn của họ.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất của dân chủ kinh tế là cơ hội làm chủ chính mình trên phương
diện kinh tế bằng sự mở rộng cơ hội làm ăn buôn bán, mưu toan đời sống cá nhân độc lập với mệnh
lệnh tập thể. Đây có thể là yếu tính quan trọng nhất của cái gọi là “dân chủ kinh tế.”

Vai trò luật pháp phải đóng tư thế tích cực để giải quyết vấn nạn công lý kinh tế mà Marxism
nêu lên – đặc biệt là công lý lao động. Những bộ luật lao động, công nghiệp tiền tiến trong một bối
cảnh và khả năng kinh tế cho phép sẽ tạo những nền tảng công lý chấp nhận được ở một thời điểm nào
đó. Công nhân chỉ lao động một số giờ trong ngày, trong tuần, với số lương và quyền lợi tối thiểu, có
bảo hiểm sức khỏe và thất nghiệp. Luật cấm lao động thiếu nhi, hay an toàn môi trường công xưởng, ví
dụ, là những vấn đề đã được giải quyết xong trong các xã hội dân chủ tư sản.

Tuy vậy nhưng những mệnh đề công lý tích cực mà Marx và Rawls nêu lên đều có tình chất
quyết định nội dung và chiều hướng của luật pháp. Rawls nhấn mạnh độc lập và tự do cá nhân nhiều
hơn là Marx đã. Marx cho rằng cái tiền đề và phạm trù tự do sẵn có (và ngay cả trong tương lai nữa
nếu không có được một cuộc cách mạng tổng thể trên mô thức Marxism) chỉ là phó sản ý thức và hoàn
cảnh của cấu trúc kinh tế và chính trị hiện hành. Marx muốn thiểu số cá nhân cách mạng chủ động thay
đổi cả ý thức về tự do cho quần chúng – một chủ đích đồng nhất hóa khái niệm công lý theo đúng với
một tiền đề đạo đức trừu tượng và tuyệt đối. Còn Rawls thì chấp nhận nền tảng hiện tại của dân chủ tư
sản để đánh giá mộ thứ tự ưu tiên cho những tự do căn bản cộng với những phạm trù công bằng và bất
công để giải quyết từng phần bằng cơ chế chính trị dân chủ mà thôi.

Công lý của Rawls là sự chọn lựa một mô thức phân phối tự do và phân giải bất công để mỗi cá
nhân đều có đồng đều cơ hội chính trị và kinh tế trong bối cảnh chấp nhận được. Mô thức của Rawls
là công lý phân hành mà xã hội phải hoàn tất để thiết kế một trật tự tốt đẹp – a well-ordered society.

Mặc dù Rawls nhấn mạnh đến tự do cá nhân, thứ tự ưu tiên của tự do chỉ có quan trọng khi một
nền tảng đời sống vật chất đã được chu cấp thỏa mãn. Rawls điều kiện hóa tự do và sẵn sàng chấp
nhận sự chuyển hóa của nguyên tắc công lý và tự do khi xã hội và con người đã tiến hóa ra khỏi nấc
thang ý thức và hoàn cảnh hiện tại. Rawls nói,

Giả định ở đây là nếu cá nhân ở trong vị thế có thể hành xử khả quan những tự do căn bản, thì họ sẽ không
chấp nhận trao đổi trao đổi một mức độ tự do thấp hơn để lấy một tầm mức gia tăng về đời sống kinh tế nếu cá nhân đó
đã có được một cơ bản kinh tế nào đó rồi. Chỉ có khi mà hoàn cảnh xã hội không cho phép sự kiến tạo của những
quyền hạn này thì cá nhân mới cảm nhận được sự giới hạn. Sự phủ nhận quyền công bằng về tự do chỉ có thể được
chấp nhận chỉ khi nào tối cần thiết nhằm gia tăng phẩm chất của văn minh để bình đẳng tự do có thể được thừa hưởng
bởi mọi người. Thứ tự của hai nguyên tắc công lý ở trên là khuynh hướng chung lâu dài của quan niệm công lý mà sẽ
được theo đuổi dưới hoàn cảnh thuận tiên. Đến một thời điểm nào đó trong tiến trình lịch sử của một trật tự xã hội tốt

đẹp, một hình thức nguyên tắc công lý mới sẽ được kiến tạo từ đó. (49)

Theo Rawls thì xã hội phải phân định những giá trị vốn phải giải quyết bằng cơ chế. Những giá
trị này là “social goods” (công sản) – những biến số quyết định của ý niệm công lý. Rawls nói tiếp,

Tất cả những công sản chung của xã hội – tự do và cơ hội, lợi tức và phú cường, và những căn bản của giá trị
tự trọng – phải được phân phối bình đẳng ngoại trừ sự phân phối bất bình đẳng của một số của những công sản này
nhằm để thỏa mãn nhu cầu của thành phần yếu thế trong xã hội.
 
Cơ chế phân hành công sản phải theo một hệ thống nguyên tắc thứ tự ưu tiên như sau,

 
Quy tắc ưu tiên thứ nhất (ưu tiên tự do): Những nguyên tắc công lý phải được xếp đặt theo thứ tự ngôn từ



(lexical order) và do đó tự do chỉ bị giới hạn khi cần thiết để bảo vệ những tự do khác mà thôi. Có hai trường hợp: (a)
một tự do nhạt (less-extensive liberty) phải củng cố được tự do tổng thể cho mọi người, (b) một tự do bình đẳng ở mức độ
thấp phải được chấp nhận bởi thành phần đang có ít tự do.

Quy tắc ưu tiên thứ nhìn (ưu tiên công lý lên trên hiệu năng và quyền lợi): Mức độ cơ hội cho thành phần yếu

thế phải được phát huy cao hơn. (50)

 
Một chỉ trích thường được nêu lên là với mô thức như mới được trình bày ở trên, Rawls đã

chấp nhận tình trạng bất bình đẳng kinh tế và điều kiện bất công của xã hội như là một điều mà không
ai có thể cách mạng hóa tổng thể và tận gốc rễ được – do đó, phải dung chứa nếu muốn tối đa hóa mức
độ tự do. Chỉ trích này đến nhiều nhất là từ trường phái Marxism, vì theo họ, nếu điều kiện bất bình
đẳng mà không giải quyết trước như là một điều kiện để phát huy công lý, thì cơ hội tiến thân sẽ không
có được đồng đều. Do đó, tự do chỉ có lợi cho kẻ có thế lực, giàu có; trong khi đó nó chỉ là một danh
từ trống rỗng, không nội dung cho giới nghèo khổ, ngu dốt, yếu thế. Cho dù Rawls có sẵn sàng hy sinh
ít nhiều tự do của thành phần thế lực để tạo cán cân quân bình cơ hội cho giai tầng thất thế, không có gì
bảo đảm được công lý cơ hội sẽ được cao hơn. Lý do phần lớn là ở nơi bất khả phân của bản chất tự
do cho mọi thành phần trong xã hội ở một mức độ nào đó. Ví dụ, chính sách equal employment
opportunity (công bằng cơ hội việc làm) ở Hoa Kỳ qua công thức quota (tỉ lệ) đã không giúp đỡ
được gì nhiều trong hai thập niên qua trong nỗ lực khuyến khích tinh thần tự lực của người Mỹ da đen.
Thành phần giàu có vẫn học ở trường tốt hơn, cơ hội kinh tế vẫn là của kẻ có thế lực kinh tế mà thôi.
Hay nói cách khác, trong tinh thần chỉ trích này thì, tự do kinh tế, giáo dục, chính trị chỉ đào sâu hố bất
công mà thôi. Do đó, chọn lựa tự do là ưu tiên cao hơn, như mô thức của Rawls, đối với lý tưởng
công bình trong bối cảnh bất bình đẳng của hiện trạng, không thể giải quyết được nhu cầu công lý xã
hội.

Rawls trả lời những chỉ trích này như sau:
Tình trạng thiếu khả năng để hành xử quyền hạn và cơ hội vì nghèo đói và ngu dốt, hay thiếu

phương tiện, cũng là những biến số giới hạn tự do. Nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến giá trị của tự do mà
thôi. Do đó, với một hệ thống căn cứ trên hai nguyên tắc công lý ở trên, tự do và bình đẳng có thể
được hòa giải.

Rawls giải thích rằng:
 

Tính trạng thiếu khả năng để hành xử quyền hạn và cơ hội vì nghèo đói và ngu dốt, hay thiêu phương tiện,
cũng là những biến số giới hạn tự do. Nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến giá trị tự do mà thôi. Do đó, với một hệ thống công
l1y căn cứ trên hai nguyên tắc trên, tự do và bình đẳng có thể được hòa giải.(51)
 
Rawls giải thích thêm,

Tự do và mức độ giá trị của tự do có thể được phân biệt như sau: Tự do thuộc phạm trù hệ thống toàn thể cho
mọi công dân; trong khi đó, mức độ giá trị của tự do chỉ nhằm nói đến khi tự do được áp dụng cho hoàn cảnh riêng của
từng thành phần, từng cá nhân tỉ lệ thuận với khả năng thực thi tổng thể tự do đó… Khi hai nguyên tắc công lý được
thực thi hỗn hợp thì mức độ giá trị tự do cho thành phần yếu thế phải được phát huy tối đa mới hòng thỏa mãn cứu cánh

công lý. (52)

 
Mô thức công lý của Rawls dầu thế nào cũng đã bị ảnh hưởng nhiều bởi triết học Marx, đặc biệt

là trên phương diện bình chú xã hội. Tuy nhiên, Rawls, với ưu thế của thời tính qua kinh nghiệm tác
hại của mô hình công lý Marxism ở các quốc gia Cộng sản, đã nhận ra được những sai lầm và tiêu cực
tính của Marxism. Từ đó, Rawls muốn giải quyết cứu cánh công lý trên nguyên tắc tiệm tiến mà ít nhấn
mạnh đến nhu cầu cách mạng cơ chế để hòng thực thi mô hình của mình. Rawls không có mô hình cơ
chế nào hơn là cơ chế dân chủ tư sản đa nguyên và pháp trị Tây Âu.



Tuy nhiên, nếu chính trị dân chủ không có khả năng để thực thi mô thức công lý của Rawls thì
mệnh lệnh công lý nào sẽ phải sử dụng và theo thứ tự ưu tiên nào? Cách mạng Marxism đã được nhân
loại thử nghiệm và đào thải. Vấn đề của Rawls đưa ra không phải chỉ giới hạn ở phạm trù tự do chính
trị và kinh tế mà còn phải bao gồm cả mức độ tiến hóa và văn minh nhân loại. Rawls nhìn vấn đề chỉ ở
mức quốc gia trong khi vấn nạn công lý là của nhân loại và toàn cầu. Kinh nghiệm của Rawls nằm
trong ý nghĩa và bối cảnh dân chủ tư sản tiền tiến, nhìn thấy mệnh đề công lý qua điều kiện xã hội để
giải quyết cho xong những vấn đề sinh tồn khẩn cấp và căn bản của con người. Dĩ nhiên Rawls không
đề cập đến công lý ở bối cảnh khác, thường nhật hơn, như những hoàn cảnh đói kém khủng khiếp,
những ý đồ tàn độc của bạo lực, mà ở đó những hành vi của những con người bình thường để sống còn
có rất ít giá trị công lý cũng như tự do – ngay cả những hành vi có tính cách tội phạm ở hoàn cảnh bình
thường có thể mang đủ nội dung biện minh nếu cá nhân có ý chí hành động theo chủ ý của mình.
Marxism khác với Rawlsism là ở phạm trù tâm thức này.

Mô thức công lý của Rawls đối với Marx, cả hai, chiếm ngự hai đầu của chiều hướng thử
nghiệm khả thể chính trị và văn minh Tây phương. Marxism phát sinh từ dự phóng trí thức (intellectual
projection) căn cứ trên ý thức sử định luận – mọi hiện tượng phải chỉ được đánh giá trên căn bản lịch
sử. Trong khi đó Rawlsism là kết quả của phân tích kinh nghiệm (empirical analysis). Cả hai chủ
thuyết nhấn mạnh đến sức mạnh chủ động và tích cực tính của nền tảng đạo đức lý trí luận (moral
rationalism) đặt ưu tiên ở giá trị nhân bản. Sự khác biệt sâu sắc, ngoài căn bản tâm thức, giữa hai mô
thức, là mức độ tôn trọng con người hiện tại và hiện hữu. Marxism từ chối con người đang là
(presently is) để mong đem họ tới một phạm trù khả thể đạo đức cao hơn. Trong khi đó, Rawlsism
chấp nhận con người đang có, với tất cả những hiện trạng liên hệ, và chỉ mong họ được đi song song
với tốc độ cải cách của cơ chế mà thôi.

Dĩ nhiên, mô thức của Rawls cần phải linh động và thay đổi cho từng hoàn cảnh xã hội và lịch
sử. Bản chất của một mô thức phải chứa đựng được linh động và thực tế tính mới mong giải quyết
được vấn nạn mà từ đó đã phát sinh ra mô thức. Mỗi giai đoạn lịch sử chứa đựng một nhịp độ khẩn
cấp khác nhau cho nhu cầu công lý. Từ đó, con người phải chấp nhận một giới hạn nào đó trong bối
cảnh hiện thời để kiên nhẫn – nhưng quyết tâm – giải quyết bằng phương thức quân bình và vừa phải
của lý trí ôn hòa. Mô thức của Rawls khó mà có thể áp dụng ở các quốc gia mà bất công áp bức còn
quá nặng nề, dân chúng còn quá lạc hậu và đói kém. Khi con người chưa có đủ cơm ăn, áo mặc, chưa
có được ý thức tự do căn bản, thì ước vọng tinh thần có tính chất trừu tượng, một khát khao cho một
mức độ hiện hữu cao cấp – “a developed existence” như William A. Galston nói đến(53) - là một xa xỉ
trừu tượng cao vời chưa có thể được đề ra.

 
CÔNG LÝ PHÁP CHẾ
 
Nội dung công lý phải được thể hiện qua định chế. Một trong những định chế quan trọng nhất là

luật pháp. Dĩ nhiên công lý không luôn luôn đòi hỏi một tiền đề pháp chế. Chúng ta có những cảm nhận
công lý hay bất công từ kinh nghiệm tự nhiên. Đời sống xã thôn Việt Nam cũng chứa đựng một mức độ
và màu sắc công lý trong khi hoàn toàn không có một cơ chế pháp trị. Tuy nhiên, khi ý thức và nhân
văn con người đã vượt qua giai đoạn tĩnh lặng vốn nặng yếu tính thần linh thì công lý phải được điều
kiện hóa bởi pháp chế.

Frederick Nietzsche, khi nói câu lừng danh: “Thượng đế đã chết” ông đã phải thêm rằng luật
pháp phải thay thế Ngài để hành xử công lý. Theo Nietzsche thì công lý hay bất công chỉ có sau khi
luật pháp đã được kiến tạo (“’Just” and ‘unjust’ exist only after the institution of the law.” (54) Tiền đề
này của Nietzsche nhấn mạnh đến một chủ thể lãnh đạo xã hội mà “cá-nhân-phi-thường” (Ubermench)



của Nietzsche tương đồng với phạm trù ý thức hệ Marxism: Đạo đức chủ quan được dự phóng để rồi
được áp đặt bởi thiểu số xuất sắc cho đám quần chúng thoái hóa và lạc hậu. Nhưng Nietzsche khác với
Marx ở điểm rằng kẻ xuất sắc sẽ làm luật để hướng dẫn xã hội. Công lý hay bất công, từ đó, phát xuất
từ chủ quan tính của luật pháp này mà thôi. Trong khi đó, Marx chủ trương cai trị bằng bạo lực chuyên
chính của thiểu số qua chính sách bất thường và tự tác cá nhân. Ít nhất, Nietzsche đã đặt một nền tảng
tư duy mang bản chất lý trí mặc dù có nhiều tham vọng vượt thắng chính mình, như chàng Zarathustra
đã kêu lên, “Con người là cái mà phải được vượt qua” (“Man is something that is to be surpassed”).
(55)

Cả Nietzsche lẫn Marx đều mang ước vọng siêu hình để mong giải quyết vấn nạn hiện hữu. Cả
hai đều mang bản chất tham vọng trí thức khi đối diện với giới hạn ngặt nghèo của đời sống thực thể.
Marx thì nghèo khổ. Nietzsche thì đau ốm liên miên. Marx và Nietzsche là hai hiện tượng quan trọng
trong làn sóng vật lộn nhằm thoát ra khỏi phạm trù triết học lý tưởng lý trí của Hegel. Đối với Hegel,
luật pháp là sự thể hiện của tuyệt đối thể (Thượng đế) qua lý trí. Nhưng lý trí không thể vượt qua thế
giới hiện thời cũng như cá nhân không thể nhảy qua chính mình. Luật pháp, theo Hegel, là của quốc
gia. Mà quốc gia là cấu trúc của lý trí. Luật pháp là lý lẽ của sự hiện hữu của quốc gia. Ngoài quốc
gia ra, con người không có nơi đứng nào cả. Cá nhân là con số không khi không có quốc gia. Marx và
Nietzsche, từ chối Hegel, muốn phủ nhận lý trí tính của hiện tại nhằm phá bỏ ý niệm về tuyệt đối thể
để đem nhân chủ tính cho con người và mỗi cá nhân.

Nhưng kết quả được gì?
Marx đem thảm họa kinh hoàng cho lịch sử trong suốt thế kỷ thứ XX. Nietzsche đem tâm linh

Tây phương đối diện với hư vô để từ đó con người Tây phương bị bàng hoàng và khủng hoảng trước
vấn nạn hiện sinh mà không giải quyết được nhu cầu công lý.

Marx phủ nhận giá trị pháp chế, ca ngợi bạo lực. Nietzsche tôn thờ cái lý lẽ của siêu nhân để
hòng vượt qua hiện tại. Cả hai đều bị rơi vào hố sâu lịch sử khi tuyệt đối tính của Marxism và hư vô
tính của Nietzsche chỉ là những ảo tưởng huyền nhiệm của nhân loại trong thời đại chuyển tiếp mà thôi.

Bài học từ kinh nghiệm triết học này là:
Nếu xã hội chưa thể hiện được ước vọng nhân bản và công lý bằng giá trị và vận hành của cơ

chế lý trí thì khát vọng huyền nhiệm của Marx lẫn Nietzsche đều không thể được giải quyết – bởi vì
khát vọng huyền nhiệm là khát vọng thực tế mà cả hai là một kết cấu của con người, phát xuất từ con
người, mà nhu cầu thể xác phải giải quyết trước và căn bản như là một điều kiện cần thiết. Thỏa mãn
nhu cầu huyền nhiệm, do đó, đòi hỏi giải quyết thực tế cơ chế xã hội. Cho dù cả mười Khổng Tử,
Thích Ca, Jesus, Marx, Rawls đều không giải quyết được vấn nạn đau khổ cho con người nếu không
có cơ chế xã hội hiện thực hóa lý tưởng của họ. Chính nhân loại, nhất là ở các nước chậm tiến và
nghèo đói, vẫn lẩn quẫn trong vòng khổ đau, bất công, tội ác không phải là vì thiếu lý tưởng công lý và
đạo đức mà là vì nhu cầu cơ chế chưa được giải quyết xong.

 
***

 
Sự thể hiện công lý qua cơ chế pháp trị là điều không tránh khỏi. Cơ chế pháp trị cung cấp cơ

hội thử nghiệm công lý cho con người và xã hội để họ nhận ra khuyết điểm lý tưởng, tạo cơ hội tu bổ
và cải cách. Nó là dòng suối giải tỏa ứ đọng tình cảm quần chúng, nguôi ngoai hóa mức độ nhiệt thành
chính trị quá mức của tập thể, nhằm tạo một cán cân quân bình cho quốc gia, để giải quyết từng vấn đề
theo ưu tiên mà chính trị dân chủ đề ra.

Ở thời đại này, con người đã đánh mất uy quyền tối thượng của tôn giáo đối với những hệ thống
mệnh lệnh giá trị đạo đức nhằm giáo hóa và kêu gọi con người thực thi nền tảng công lý tự nhiên. Luật



pháp kiến tạo tiêu chuẩn công bình, hợp lý, khách quan với sức mạnh cưỡng chế. Với tất cả những tác
dụng vận hành của nó, luật pháp đóng vai trò quan trọng trong tiến trình giáo dục công dân về một ý
thức xã hội trên căn bản tôn trọng cá nhân với nền tảng hỗ tương. Công lý được nhận thức như là trách
nhiệm tương quan giữa cá nhân và tập thể để kiến tạo bối cảnh xã hội thích hợp cho mỗi người được
sống và hành xử cuộc đời mình trên ý thức tương xứng và tích cực. Khi đạo lý của người xưa dạy,
“Đừng làm những gì đối với với tha nhân mà chính ta không muốn tha nhân làm như thế đối với mình”
thì luật pháp, cũng trong nội dung đạo đức hỗ tương đó, xác định, “Mức độ tự do của bạn khi vung
cánh tay tùy theo cái lỗ mũi của người hàng xóm đang ở gần hay xa bạn”; hay là, “Tự do của bạn được
tôn trọng tối đa đến mức độ mà sự hành xử nó không vi phạm tự do của người khác.” Mệnh lệnh luật
pháp nhấn mạnh tính hỗ tương (tự do của tha nhân) đồng thời cưỡng bách bạn tôn trọng sự hiện hữu
của tính hỗ tương đó bằng sự đe dọa trừng phạt thích ứng.

Trong các xã hội chậm tiến, ý thức công lý vẫn còn xa lạ. Con người ở đó mang nội dung đạo lý
trong tinh thần trách nhiệm với thần linh siêu hình hay chỉ là một khát vọng trả thù cho những tổn
thương cá nhân – chứ không mang ý thức tương quan để giải quyết nhu cầu công bằng nhằm duy trì cán
cân quân bình về hành vi và tác động giữa con người với nhau. Cơ chế luật pháp giải quyết công lý
không những chỉ kiến tạo cơ hội tự do cho cá nhân, giảm thiểu bất công xã hội, mà còn mang tính chất
tối hậu của những vấn nạn công lý mà quần chúng với giá trị đạo đức không thể giải quyết được. Đạo
lý có thể nói, “Hãy lấy ân báo oán,” hay, “Đưa má phải ra nếu má trái bị đánh,” nhưng không ai công
nhận những lời khuyên này có hiệu năng thực tế. Trong khi đó, luật pháp đem kẻ vi phạm hình luật ra
trừng phạt, đặt vấn đề tội phạm trên căn bản cá nhân (dòng họ, con cháu không có liên quan trách
nhiệm) để kết án, xử án, tuyên án trừng phạt tương xừng, khách quan, hợp lý. Cán cân công lý đã được
lấy lại cân bằng. Oán ân chấm dứt.

Công lý không có cơ chế thực thi là lý tưởng không có cơ hội khả thi. Cơ chế này gồm những bộ
luật từ hiến pháp thiết lập nền tảng chính trị quốc gia, thể hiện ý chí tự do và phạm trù khả thể của
chính quyền đối với xã hội, đến những bộ luật kinh tế tạo năng động cơ hội và thực thể giàu có vật
chất, hay những bộ hình luật, thương luật, hành chính luật để hành xử ý niệm công lý.

Nội dung luật pháp thiết kế nền tảng tỉnh thức từ lý trí, dung hợp, vừa phải, thích ứng để đưa vị
thế con người lên vai trò chủ động - từ cá nhân đến tư thế công dân, từ ngôi vị tùy vào tình trạng thụ
động (giai cấp, tôn giáo…) sang tư cách pháp nhân công bằng trước cán cân quyền hạn của công lý.
Cá nhân đã từ lâu bị nô lệ từ nền đạo lý thần quyền áp chế đến những cấu trúc chính trị bạo lực.
Những guồn máy nô lệ không tạo được cơ hội cho con người ý thức được tình trạng nô lệ của chính
mình. Từ đó, sự thiếu vắng của một cơ chế lý trí nhằm hợp thức hóa tư cách và biện minh cai trị cũng
là một cản trở lớn lao cho nhân loại có thể sử dụng lý trí để giải phóng cho mình. Trường hợp nô lệ
dưới các chế độ độc tài Cộng sản là một trường hợp đặc biệt, vì ở đó, nền tảng chính thống của chế độ
được tồn tại cả về sức mạnh bạo lực cũng như về biện minh lý luận. Do đó, tiến trình chuyển hóa ra
khỏi nô lệ tính dưới xã hội Cộng sản xảy ra nhanh chóng hơn.

Cho đến khi luật pháp được kiến tạo, con người bị nô lệ trong bóng tối của sự trống trãi của ý
thức chủ động tích cực. Luật pháp đặt câu hỏi “Tại sao?”. Tại sao tôi bị xử án? Tại sao giết người là
vi phạm nghiêm trọng? Tại sao phải tôn trọng nhân quyền? Tại sao phải đóng thuế, đi quân dịch? Đến
lúc nào đó thì con người phải ý thức đến câu hỏi ngược lại “Tại sao không?” Tại sao tôi bị bạc đãi
mà xã hội không cho tôi quyền hạn thực thi công lý? Tại sao chính trị không được rộng mở? Tại sao
dòng sông không được trong sạch? Tại sao tôi nghèo mà không được có cơ hội kinh tế?

Từ khả năng đặt câu hỏi, cá nhân kiến tạo tư tưởng và phác họa lý tưởng, xô đẩy họ vào con
đường hành động, tìm cách trả lời những câu hỏi đó cho chính mình, theo ý mình, và bởi chính mình.
Thế giới khách quan, đời sống nội tâm, của quốc gia, gia đình, của cơ hội, cau quyền hạn, của trách



nhiệm đều là một phần của riêng tôi đồng thời là của mọi người – jointly and severally. Tôi là chủ
nhân của quốc gia này, chính quyền này, tổ quốc này. Chỉ có tôi, nhân danh chính tôi, qua ý thức “quốc
dân,” tôn trọng tổ quốc đến mức độ mà tôi chấp nhận qua ý thức, qua lẽ phải của công lý, của nhu cầu
của chính bản thân tôi. Tôi không muốn nô lệ cho trừu tượng “tổ quốc linh thiêng” nào cả nếu con
người như tôi vẫn còn nô lệ bởi tập thể chủ nghĩa, phẩm giá nhân cách vẫn chưa được tôn trọng, hay là
chính chúng tôi vẫn còn bất lực chưa có đủ ý chí để bắt buộc cơ chế quốc gia tôn trọng mình.

Ý thức được những điều đó là hạt giống đã nảy mầm cho tiến trình tiến hóa chính trị để kiến tạo
tự do, để đẩy bóng tối nô lệ vào quá khứ, để thấy rằng, nếu có lý tưởng thì phải thiết lập cơ chế thể
hiện qua một nội dung lý trí – mà pháp luật đóng vai trò thượng tôn.

Trách nhiệm cao nhất là trách nhiệm tự do. Gánh nặng bao gồm và trĩu đòn hơn cả là gánh nặng
tự do. Tự do không những chỉ là sự thiếu vắng kềm kẹp, áp bức – mà là mức độ khả năng tự chủ, tự
quản cho chính mình. Mức độ này là bản chất của cơ chế quản trị. Chúng ta có thể đánh giá nấc thang
tự do của một xã hội qua khả năng và bản chất của chính quyền và cơ chế pháp chế liên hệ.

Mà công lý, nếu không gì hơn, là một nội dung của bản chất tự do được thể hiện qua cơ chế và
tiến trình thực thi pháp luật.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG	BỐN
 

CÁN CÂN CỦA CÔNG LÝ VÀ TRẬT TỰ
 
Justice is the completion of law, that is, justice represents the ideal form of the order that man seeks to create both

through law and through the whole complex of his social institutions.
(Công lý là lự thành đạt của luật pháp. Có nghĩa rằng, công lý đại diện cho một hình thức trật tự xã hội lý tưởng mà con

người cố gắng kiến tạo cả về phát triển luật pháp cũng như qua những cơ chế xã hội phức tạp khác.) Iredell Jenkins
(1980)

 
HỢP ĐỀ CÔNG LÝ VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
 
Trong các chương trước, chúng tôi phác họa nền tảng lý thuyết căn bản của ý niệm luật pháp.

Luật pháp, trước hết, là một nguyên tắc trật tự. Luật pháp còn là cơ chế để thực hiện công lý. Hay nói
cách khác, luật pháp có mục đích kiến tạo một trật tự nhằm thực hiện công lý. Công lý pháp chế (legal
justice) không thể có nếu không có một trật tự pháp lý (legal order). Ngược lại, một trật tự pháp lý
không thể thực hiện được công lý thì trật tự đó không thể đứng vững, phát triển vì thiếu yếu tố chính
thống.

Giá trị trật tự thường mâu thuẫn với giá trị công lý. Một chế độ độc tài, với một hệ thống pháp
luật khắt khe có thể đạt được một trật tự pháp lý nhưng không chứa đựng một mức độ công lý có thể
chấp nhận được. Do đó, cứu cánh của pháp luật là thực hiện được một hợp đề vượt qua khỏi mâu
thuẫn đó – một trật tự xã hội thỏa mãn được nhu cầu công lý. Một xã hội duy trì được tính đều đặn của
mối tương quan giữa các cơ phận và cá nhân bằng nền tảng luật pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự
phát triển và tiến bộ. Nền tảng pháp luật này cần phải linh động và rộng mở để quy nạp giá trị công lý
xã hội đồng thời điều kiện hóa ý niệm công lý mới cho hoàn cảnh mới. Trật tự và công lý là hai mặt
của một đồng tiền – bổ túc và cần thiết lẫn nhau.

Trên phương diện cơ cấu luận, trật tự pháp lý đòi hỏi một hệ thống pháp luật có tổ chức, hiệu
năng, công bằng và phổ thông. Hệ thống này nhằm thực thi nội dung pháp luật thành văn đang hiện
hành. Pháp luật thành văn là một tập hợp của quy chế, điều lệ, quy thức có tính cưỡng bách. Chúng tôi
tạm gọi nó là Bộ luật. Bộ luật này là văn kiện thể hiện được nguyện vọng của quốc dân đối với trật tự
và công lý – để trừng phạt kẻ vi phạm hình luật; bồi thường thiệt hại cho người bị kẻ khác xâm phạm
tài sản và quyền lợi; thiết kế quy chế cho tương quan kinh doanh, thừa kế, di sản, hôn nhân… Bộ luật
tối cao của quốc gia là hiến pháp tạo nền tảng chính thống cho chế độ chính trị, tư cách của chính
quyền, và bản chất luật pháp cho xã hội. Bộ luật cũng xác định cơ cấu tổ chức, thủ tục truy tố, hành xử,
thực thi phán lệnh, kháng án. Cơ chế luật pháp, bao gồm bộ luật và cơ cấu, là một tiến trình giải quyết
xung đột, thiết lập an ninh trật tự, gầy dựng công lý và tạo sự quân bình và công bằng cho tương quan
xã hội. Bản chất trật tự quyết định mức độ công lý. Ngược lại, giá trị công lý quyết định nền tảng và
cơ chế cho trật tự pháp luật.

Trong truyền thống pháp chế Âu Mỹ, công lý được thể hiện qua những ý niệm sau:



Thứ nhất: “Công bằng pháp luật cho mọi người,” mà truyền thống Anglo-American gọi là
“equal justice under law.” Mọi người, bất chấp chức vụ, giai cấp, địa vị trong chính trị hay xã hội,
đều phải được đối xử công bằng trước pháp luật. Đây là một chức năng của trật tự công lý – biện minh
cho vai trò của pháp luật khi nó cung cấp và thể hiện công lý cho kẻ yếu thế. Người dân “thấp cổ, bé
miệng” có thể trông cậy vào luật pháp để có thể dựa vào đó để hành xử công lý trong xã hội. Nếu
không được như thế thì luật pháp chỉ là phương tiện cai trị của kẻ mạnh – và công lý chỉ còn là một
nhân tố què quặt chờ sụp đổ.

Thứ hai: Pháp luật phải hành xử tương tự đối với những bối cảnh tương tự. Đây là nội dung của
chủ thuyết tiền lệ pháp lý (stare decisis): quyết định và phán lệnh của tòa án đối với một vụ án phải có
giá trị tiền lệ và cưỡng chế đối với những vụ án tương tự sau đó. Chủ thuyết “tiền lệ pháp lý” có mục
đích tạo sự ổn định pháp chế để cho xã hội có khả năng dự đoán hậu quả pháp luật, để tạo một bản đồ
hướng dẫn và cai quản chánh án, tạo một giá trị tương xứng và đồng đều cho những nhu cầu đòi hỏi sự
nhúng tay của luật pháp. Ổn định pháp chế tạo một bối cảnh công lý trong đó con người có thể dựa vào
đó để chọn lựa kinh tế. Nó còn tạo nên những tiêu chuẩn mà xã hội có thể trông vào.

Thứ ba: Luật pháp phải đồng đều, hơn nữa, pháp chế cần phải liên tục. Như Roscoe Pound, một
luật gia Hoa Kỳ, nói, “Luật pháp phải ổn định, tuy nhiên nó không thể đứng yên.”(55) Liên tục và ổn
định tạo giá trị lâu dài vì nếu không thì luật pháp chỉ là những phản ứng nhất thời đối với những vấn đề
nhất thời. Liên tục, đồng đều, ổn định là những yếu tố cần thiết cho một hệ thống pháp luật mạch lạc.
Vì, “luật pháp với tư cách của một hướng dẫn viên cho hành vì chính là vô nghĩa nếu không ai biết nó
là gì và sẽ như thế nào,” như Benjamin N. Cardozo đã nói.(56) Chính luật pháp, khi nó là một nguyên
tắc trật tự, phải có một quy tắc trật tự cho chính nó. Đó là một trật tự nội tại.

Thứ tư: Tuy nhiên, luật pháp phải được phát triển, linh động và đổi thay. Vấn đề ở đây là mức
độ của khả năng linh động. Luật pháp không thể ù lỳ để biện minh cho trật tự mà giá trị ổn định của nó
đã đổi thay quá mức. Luật pháp không thể miễn nhiễm trước đổi thay của lịch sử vì luật pháp phải thể
hiện giá trị mới. Nền tảng biện minh của luật pháp phải được cập nhật. Trong một xã hội đang trải qua
những cuộc cách mạng trên đủ mọi phương diện, luật pháp cũng phải trải qua những thay đổi lớn lao.
Cái khó khăn là sự quân bình được giữa yếu tính ổn định, đồng đều, liên tục, kiên cố đối với yếu tính
linh động, đáp ứng và rộng mở. Luật pháp là cement để giữ các cấu trúc xã hội với nhau. Đồng thời
phải còn là sợi dây giữa quá khứ và hiện tại, để chuẩn bị cho những tiến bộ của tương lai. Do đó, luật
pháp là cơ chế hòa giải không những cho những xung đột của hiện tại mà còn có trách nhiệm giữa
những xung đột của quá khứ, hiện tại, tương lai, giữa những khác biệt thế hệ, giữa những khác biệt
mang thời gian tính.

Trong những quốc gia dân chủ, luật pháp là khí cụ của chính trị, thể hiện nguyện vọng công lý và
trật tự của thời đại. Bởi thế, đổi thay nội dung luật pháp phần lớn đến từ phía lập pháp – cơ chế làm
luật của quốc gia. Tuy nhiên, một số lớn về những quyết định pháp lý có tính cách cải tổ về nội dung
công lý cũng đến từ tòa án. Ví dụ, Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ trong những án lệ quan trọng, đã tạo
ra những cuộc cách mạng công lý lớn lao mà điển hình là quyền phá thai của phụ nữ và các vấn đề kỳ
thị chủng tộc. (Vấn đề phá thai: Roe V. Wade , 410 U.S. 113 (1973). Vấn đề kỳ thị chủng tộc, ví dụ
Brown V. Board of Education , 347 U.S. 483 (1954); HAY, Regents of University of California V.
Bakke, 438 U.S. 265 (1978). Một trong những lý do mà phía tòa án càng ngày càng làm nhiều luật –
thay vì thi hành luật – cũng vì bản chất bảo thủ và ù lỳ của cơ chế lập pháp và hành pháp không dám
đối đầu với vấn đề lớn của hiện tại. Các chánh án của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, vì được bổ nhiệm
suốt đời, không phải tranh cử, không sợ bị chỉ trích khi đưa ra những án lệnh cách mạng đã tạo ra
những làn sóng dao động xã hội lớn.



Thứ năm: Luật pháp phản ảnh được tầm mức thay đổi của xã hội. Luật pháp thể hiện cái chọn
lựa của thời đại đối với hai nhu cầu quan trọng lớn – công lý và trật tự. Thay đổi luật pháp phải cân
nhắc xem thử mỗi bước đi của cán cân công lý, xã hội sẽ được hưởng gì và bị thiệt hại như thế nào.

Luật pháp là guồng máy cai quản chiều hướng đi tới xã hội – một bộ phận chính cho chiếc xe
lịch sử khỏi bị nhào xuống hố nếu không vận hành đúng theo nhịp độ của thời đại và hoàn cảnh trong
những giá trị khắt khe và mâu thuẫn nguy hiểm của bản chất tập thể.

 
***

 
Ý niệm công lý mang ý thức con người khi đối diện với bản chất khổ đau của hiện hữu, khổ đau

cho chính mình, và khi đối diện với sự khổ đau của tha nhân, của những con người cùng chia những
mẫu số chung về tổ chức và số phận của quốc gia và dân tộc. Một trật tự xã hội chỉ có thể có giá trị
nếu nó mang chức năng tiến hóa vượt qua trạng huống và tình cảnh khổ đau của tập thể và cá nhân.

Khổ đau cao nhất là sự bất công. Trong luận đề “The Disintegration of the Western Idea of
Justice” (Sự phá sản của ý tưởng công lý của Tây phương) viết vào thập niên 1940-50, Emil
Brunner, một triết gia Đức đã kêu lên,

Cả thế giới đang kêu gào công lý. Tất cả mọi khổ đau đều cay đắng - nhưng khổ đau bất công lại càng đắng
cay gấp bội. Bản chất khổ đau của số phận con người kết hợp nhân loại; nhưng khổ đau vì bất công là nguồn gốc của
tan vỡ. Có loại khổ đau có nguyên nhân tự nhiên của đời sống thú vật – nhưng khổ đau vì bất công là phản tự nhiên.
Đau khổ bất công (unjust suffering) không những cướp mất ước vọng hạnh phúc của con người, mà còn phá hủy trật tự
cố hữu; nó tàn tạ hóa tinh thần sống; nó tiêu mòn cá nhân từ bên trong. Bất công lý là sự đau khổ thật sự (real
suffering) chứ không phải là những sai trái mà kẻ khác tạo ra. Chỉ có con người biết đến thứ khổ đau này, vì chỉ có
nhân loại ý thức được trạng huống trật tự mà con người phải có được với tư cách là một cá thể có quyền hạn và nhân

cách phải được tôn trọng. (57)

 
Ý thức vùng lên của con người thường bắt nuồng từ cảm nhận so sánh về trạng huống thực tế và

khả thể trước mặt. Chúng ta có thể cùng chịu và đồng chấp nhận khổ đau vì số mệnh - nhưng chúng ta
không thể thụ động trước sự đau khổ bị áp đặt bất công. Có thể nói đây là động cơ cách mạng và thay
đổi mạnh nhất. Nếu một sự hỗn loạn và chiến tranh để máu xảy ra để hòng được công lý – dù chỉ là lý
tưởng – con người vẫn thường chấp nhận. Do đó, trật tự phải mang nội dung công lý. Nếu không, trật
tự này trống rỗng, không mang giá trị biện minh và chính thống. Trật tự chỉ là phương tiện để cơ chế xã
hội và con người có cơ hội vận hành chuyển hóa sự tiến lên của đời sống cá nhân và tập thể cho đời
sống vật chất lẫn tinh thần.

Trật tự nào mang bản chất nội dung hầu thỏa mãn được nhu cầu công lý và tiến bộ?
Trật tự pháp luật. Pháp luật mang giá trị tiêu chuẩn khách quan, mang cơ chế linh động đáp ứng,

đổi thay trên nền tảng vững chắc của lý trí, và đặt mọi người, mọi đối tượng, ngay cả kẻ cầm quyền,
chính quyền, người làm luật, thi hành luật dưới sự cai trị của tiêu chuẩn khách quan này. Không những
thế, pháp luật là sự thể hiện của ý chí và ý lực tổng thể của xã hội đó. Do đó, luật pháp nước nào thể
hiện bản chất xã hội, con người và ý niệm và cảm nhận công lý của quốc dân đó.

Cách mạng, chiến tranh là những chuyển động nhất thời và mang bản chất tiêu cực – đổ phá và
bạo động. Thời đại hậu cách mạng, sau chiến tranh phải có cơ chế tích cực để xây dựng lý tưởng công
lý. Lý tưởng này có thể đạt được trong sự tiến hóa chung của cơ chế và cơ cấu pháp luật song song với
sự tiến hóa đều của xã hội. Tiến hóa phải mang giá trị tích lũy và đòi hỏi nhiều thời gian. Công lý tuyệt
đối phải chỉ được đề ra như là một định hướng chính trị, pháp luật tổng quan, chứ không thể hiện thực
hóa cấp thời.

Luật pháp cung cấp giá trị định chế, hòa giải tranh chấp, thực thi công lý cho xã hội. Tất cả



những vai trò chức năng này đòi hỏi một nền tảng trật tự. Những chức năng này còn là những yếu tố trật
tự chính nó. Trật tự pháp lý là trật tự chức năng của cơ chế, cơ cấu và quy tắc tập thể để hiện thực hóa
lý tưởng công lý và tiến bộ cho con người và xã hội. Tất cả những phạm trù sinh hoạt và cơ cấu, định
chế xã hội phải bị và chịu sự cai quản và chi phí của luật pháp. Guồng máy kinh tế cần nguyên tắc kinh
tế tổng quan, quy tắc tài chính, tiền tệ, ngân hàng, khế ước, lao động. Guồng máy hình luật cần quy tắc
cấm cản, trừng phạt, thủ tục truy tố, kháng án, giam cầm, quyền biện hộ. Cơ chế tôn giáo phải theo quy
luật thuế khóa, bất động sản và những ràng buộc ngăn cấm cần thiết. Đời sống gia đình cá nhân phải
tuân theo tiêu chuẩn pháp lý, đối xử giữa cha mẹ, con cái, anh em trên căn bản pháp nhân ngang hàng
và đồng tư cách trên nền tảng trách nhiệm đạo đức và nội bộ hỗ tương.

Trật tự pháp lý đi từ vai trò hỗ tương đến vai trò chủ động đối với trật tự thiên nhiên. Nhưng
khó mà có một mô hình (model) hay mô thức (formula) bao gồm và phổ quát cho một trật tự tự nhiên
cho nhân loại. Yếu tố nào giữa được giềng mối giao hảo? Giá trị nào tạo thứ bực giữa cá nhân? Tại
sao có chủ quan mệnh lệnh và đối thể chấp hành? Người ta nhận thấy có đạo đức, tục lệ, bạo lực, hay
ý thức về nhu cầu thiết yếu duy trì những tương quan đó. Nhưng đạo đức, tục lệ thì thay đổi, nền móng
cổ tục không thể tiếp tục đứng vững. Bạo lực thì phải có nền tảng biện minh đạo đức (ví dụ, chuyên
chế phong kiến Trung Hoa đối với Khổng giáo).

Chính cái nền tảng ý thức về nhu cầu tổ chức là nền móng căn bản cho một cơ chế dân chủ pháp
trị. Giai đoạn lịch sử thời đại và thế kỷ này mang bản chất hoán chuyển giá trị từ biện minh bạo lực
bằng đạo đức để tiến về ý thức cần thiết của sự đồng thuận, đồng tác động để sinh sống. Chủ nghĩa
Marxism và Fascism là những biện pháp chính trị dùng lý tưởng đạo đức để biện minh cho bạo lực
hòng hoàn tất một lý tưởng trật tự công lý. Marxism và Fascism là di sản tự nhiên của văn minh phong
kiến và chuyên chế của nhân loại. Nó là sự nối dài của bóng tối chậm tiến, thụ động, ngu dốt, thiếu
trưởng thành của những tập thể con người thiếu ý thức và năng động làm chủ vận mệnh của mình. Nó là
sự thể hiện của sự chấp nhận vai thế bị trị, nô lệ trong chuỗi dài đấu tranh để thoát ra khỏi vòng luẩn
quẩn của sự cương tỏa bất công của thiểu số tài năng, hay giàu có, hay may mắn, biết tổ chức, có thế
lực, tiếp tục lừa dối những biện minh đạo đức láo toét để đè bẹp năng động tự do và công lý, tiến bộ
của con người.

Trật tự Marxism là sự hóa thân nửa mùa của giai đoạn chuyển tiếp từ trật tự tự nhiên, lạc hậu
đến trật tự pháp trị. Trật tự độc tài của biện minh “chuyên chế vô sản” của Marxism thừa hưởng gia
sản “philosopher-king” của biện minh chính trị của Plato thời Hy Lạp. Cả hai đều phục vụ một thiểu
số nào đó có biện minh đạo đức và khả năng để cầm quyền – tức là có chủ quyền độc tài, chuyên
chính. Cả hai đều nhân danh lý tưởng cho con người, cho quốc dân. Nhưng Marxism hơn Platonism ở
điểm là Marxism công nhận giá trị đa số và bình đẳng. Bình đẳng được nhấn mạnh là nguyên tắc chính
trị hàng đầu của Marxism. Do đó, Marxism là một sự tiến bộ từ chuyên chế phong kiến, hay Platonism.
Tuy nhiên, Marxism chỉ bước được nửa đường khi thiểu số áp đặt giá trị thiểu số lên đa số. Tệ hơn
nữa là người Marxists vẫn chủ trương đấu tranh bằng phương cách phân loại tập thể xã hội ra từng giai
cấp để tiêu hủy – một tiến trình lịch sử duy tiêu cự và nguy hiểm. Tức là sử dụng bất công để đạt được
công bằng, công lý; sử dụng chuyên chính để đạt được dân chủ cho phe mình. Marxism là một nỗ lực,
nói như triết gia Karl R. Popper, “trong tiến trình dai dẳng để xây dựng một xã hội tốt đẹp” (58). “Xã
hội” mà Popper nói tới, hay người Marxists nhân danh, là cái nội dung công lý toàn thể và tuyệt đối.
Trật tự Marxism là trật tự đặt tuyệt cao giá trị tập thể (collectivism) lên trên giá trị năng động và phạm
trù độc đáo của cá nhân (individualism). Bước ngoặt hư hỏng của Marxism là sự áp đặt ưu tiên giá trị
này. Tác hại của Marxism là cả một chuỗi dài của vết xe lịch sử đầy đau thương, máu lệ, và bất công
rùng rợn. Và công lý vẫn không hiện thực được. Từ trong lòng những xã hội Marxism là những ngòi nổ
chậm phá tung cái trật tự Marxism đang được duy trì ở một vài quốc gia nhỏ bé, chậm tiến bằng bạo



lực trong bối cảnh thụ động và tê liệt của tập thể quốc dân ở đó. Từ bất công, những con người
Marxists đứng lên đi đấu tranh. Câu khẩu hiệu, “Ở đâu có bất công ở đó còn đấu tranh” còn có ý nghĩa
hơn nữa đối với những xã hội bị cai trị bởi chủ nghĩa này. Người Marxists thành công kiến tạo được
một trật tự xã hội tạm thời. Nhưng vì thiếu nội dung công lý và tiến bộ, trật tự này thiếu căn bản biện
minh.

Do đó, sự đào thải Marxism là bước tiến đi về một trật tự pháp luật – một hợp đề này là tác
phẩm của ý thức chung về sự thiết yếu của một quy luật tập thể, hiện thực hóa giá trị cá nhân, đồng trị,
đồng bị trị.

 
MÔ THỨC TRẬT TỰ CÔNG LÝ CHO VIỆT NAM
 
Việt Nam thừa hưởng một di sản xã hội duy tiêu cực từ lịch sử phong kiến chuyên chế, nô lệ

thuộc địa, đế quốc, quân phiệt, Cộng sản, chiến tranh và lạc hậu. Để thiết kế một trật tự công lý cho
Việt Nam, từ đó, đòi hỏi những cơ chế thích ứng được với trình độ văn hóa, dân trí, xã hội cũng như
bối cảnh tổ chức công quyền và phẩm chất cá nhân trong hệ thống hành xử pháp chế.

Đa số quần chúng Việt Nam của thời đại hiện tại vẫn chưa có ước vọng cao cấp về chính trị lần
kinh tế. Từ đó, tiền đề công lý chính là nội dung và cũng là bản chất của những xếp đặt chính trị cũng
như khả năng kinh tế mà chính quyền phải thực thi để mong thỏa mãn mức độ ước vọng và khát khao
mà trong hoàn cảnh của đất nước, với đầy những thử thách và giới hạn khắt khe, không có chính quyền
nào có thể có một phép lạ thỏa mãn được nhu cầu thời đại một cách khẩn cấp. Tuy nhiên, chúng ta phải
coi chừng cái khoảng cách giữa ước vọng và thực tế để đừng cho nó biến thành một hố sâu nguy hiểm
trong giai đoạn chuyển tiếp để đi đến thời hậu Cộng sản.

Ưu tiên khẩn cấp và cao nhất hiện nay cho Việt Nam là một trật tự xã hội khả dĩ có thể tối đa
hóa tiềm năng kinh tế để giải quyết những nhu cầu sống còn vật chất căn bản cho quốc dân. Do đó,
một mô hình trật tự công lý phải nhấn mạnh để ưu tiên kinh tế này – đồng thời nhận thức được mức độ
tự do chính trị khả dĩ có thể có được và tối thiểu trong hoàn cảnh dân nghèo, trình độ thấp mà xã hội
đang đối đầu. Đây là một chọn lựa khó khăn. Bản chất trật tự chính trị sẽ quyết định khả năng và khả
thi kinh tế để ảnh hưởng đến tầm mức công lý cho xã hội. Một thể chế chính trị thiếu cởi mở, mang tính
chất độc đoán trung ương có thể có khả năng duy trì ổn định xã hội nhưng sẽ thất bại về tác động hiệu
lực và năng động kinh tế. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, một thể chế chính trị thiếu khả năng
cung cấp một nền tảng cơ chế ổn định – đặc biệt là một cơ chế pháp lý vững chắc và nghiêm chỉnh –
thì tác động về kinh tế cũng sẽ tiêu cực như trường hợp chính trị độc tài.

Nhu cầu trật tự công lý cho Việt Nam hiện nay mang bản chất chuyển tiếp và dung hòa. Tất cả
mọi mô thức cực đoan, nhấn mạnh quá cao một ưu tiên trong khi đè nén ước vọng ưu tiên khác sẽ tạo
sự mất quân bình vốn rất cần thiết để đưa quốc gia vào giai đoạn xây dựng những cơ chế xã hội và
công quyền cấp cao.

Một mô thức trật tự công lý cho Việt Nam hiện nay có thể được công thức hóa tổng quát như
sau:

a. Ưu tiên thứ nhất: Tính hiệu năng và tích cực cần thiết để phát triển kinh tế căn bản.
b. Ưu tiên thứ nhì: Khả năng duy trì nền tảng ổn định nhưng quân bình.
c. Ưu tiên thứ ba: Phát huy nội dung công lý của trật tự quốc gia.
d. Ưu tiên thứ tư: Nâng cao mức độ tự do cấp cao (chính trị, đảng phái…) thích hợp với hoàn

cảnh kinh tế và xã hội cho phép.
Những yếu tố tổng quan:
(1) Thứ tự ưu tiên phải được linh động hoán chuyển để tối đa hóa tiềm năng của tất cả các lãnh



vực ưu tiên.
(2) Tất cả các ưu tiên hỗ tương và không có loại trừ lẫn nhau.
(3) Sự khác biệt giữa các ưu tiên không mang tính chất lâu dài và không được tạo một tầm chênh

lệch quá lớn.
(4) Năng động chính sách và pháp chế giữa các ưu tiên phải mang càng nhiều yếu tính dân chủ –

luật pháp phải cai quản chính sách, do quốc hội dân chủ kiến tạo – tùy theo hoàn cảnh khả thi và nhu
cầu thiết yếu cho từng chỉ tiêu.

(5) Chính sách càng lâu dài, càng rộng lớn và bao gồm thì sự khác biệt giữa các thứ tự ưu tiên
càng giảm xuống.

Chủ yếu của mô thức này là sự định hướng tiến bộ về mọi mặt cho quốc gia và quốc dân trong
hoàn cảnh và điều kiện có thể được. Chúng ta muốn đưa Việt Nam lên ngang hàng với nấc thang trung
bình của cộng đồng thế giới dân chủ tiến bộ và rộng mở. Nhưng điều thiết yếu là phải nhận ra bản chất
thực tế của một dân tộc đang còn ở trong tình trạng rất chậm tiến và thoái hóa về mọi mặt. Nhu cầu của
đa số dân Việt hiện nay là cơm ăn, áo mặc, một nơi ở tối thiểu, và nhu cầu y tế căn bản. Những nhu cầu
căn bản này, sở dĩ vẫn còn ở mức độ khẩn cấp như hiện nay phát xuất từ sự chọn lựa chính trị và cơ
chế phản tiến bộ của khối lãnh đạo Hà Nội. Dĩ nhiên, chiến tranh và lịch sử lạc hậu cũng đóng góp khá
lớn cho tình cảnh này. Nhưng nguyên nhân chính và tối hậu là nguyên nhân chính trị.

Tuy nhiên, để giải quyết ứ đọng chính trị và khai mở hướng đi cho dân tộc, gia tăng và hiệu năng
hoá năng động kinh tế, chúng ta không thể đi tìm một mô thức chính trị cực đoan mà động cơ chỉ để
thoả mãn tình cảm chính trị tiêu cực phát xuất từ sự bất mãn của quá khứ và lịch sử. Ước vọng tối hậu
của dân tộc là ước vọng tự do. Nhưng nói như thế mà thôi thì chỉ có giá trị trừu tượng mang tính chất
khẩu hiệu. Tự do, như đã được trình bày ở trong các chương khác, chỉ là bản chất của trật tự xã hội.
Càng văn minh tiến bộ thì luật pháp càng chặt chẽ, cá nhân càng bị cai quản, giới hạn và đòi hỏi nhiều
kỷ luật hơn.

Do đó, chọn lựa chính trị của thời đại là chọn lựa một trật tự dân chủ pháp trị để kiến tạo một
nền tảng tự do và công lý tích cực cho nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao mức sống vật chất tối thiểu
cho toàn thể quốc dân.

Để đi đến chọn lựa chính trị mà công trình là sự khởi đầu xây dựng lại nền tảng cơ chế, cấu trúc
công quyền và xã hội, chúng ta phải nhận ra bản chất năng động của ước vọng mà quần chúng Việt
Nam đang có:

Thứ Nhất: Đa số dân Việt là nông dân. Theo những ước lượng gần đây thì tỉ số là 85 phần trăm
tổng số dân số đang ở nông thôn, theo đuổi sinh sống bằng nông nghiệp, lâm sản hay ngư nghiệp.

Thứ Hai: Trình độ dân trí rất thấp. Đại đa số chỉ có trình độ tiểu học, chỉ biết đọc, biết viết căn
bản.

Thứ Ba: Đa số dân chúng nông thôn này chưa có ý thức cao cũng như chưa mang năng động ước
vọng chính trị dân chủ đa nguyên,

Thứ Tư: Ước vọng của tập thể quần chúng nông dân là kinh tế tư sản,
Thứ Năm: Quần chúng nông thôn đang có khuynh hướng đi về các trung tâm đô thị để thỏa mãn

ước vọng kinh tế và tiến bộ.
Trái ngược với tầng lớp đa số quần chúng nông thôn ở trên, thì lần đầu tiên trong lịch sử dân

tộc, một tập thể lớn lao người Việt ở nước ngoài sẽ gây một ảnh hưởng cao độ đối với tiến trình tiến
hoá văn minh Việt Nam. Tập thể Việt kiều này sẽ:

(a) Tạo năng động ý thức chính trị dân chủ khẩn cấp,
(b) Nâng cao ước vọng kinh tế tư bản và thị trường,



(c) Du nhập giá trị nhân văn và xã hội Tây phương,
(d) Đóng góp lớn vào năng động kinh tế chung, đặc biệt là ngoại thương,
(e) Sẽ dần dần chiếm nhiều ảnh hưởng kinh tế.
Việt Nam sẽ phải đối chọi với hai lực kéo và đẩy đó: Giữa chậm tiến nông thôn đối với năng

động rộng mở của giới Việt kiều. Nhu cầu chính trị, từ đó, là sự tổng hợp được hai luồng năng lực này
để tạo nên một hợp đề năng động quân bình và hỗ tương. Sự cẩn thận là để tránh những hệ quả mà một
trật tự kinh tế và xã hội bất bình đẳng và thiếu công lý khi cơ chế quốc gia không có khả năng quản trị
được đổi thay trong bối cảnh này.

Tập thể Việt kiều là tài sản lớn lao và quan trọng của quốc gia kể cả về khả năng kinh tế tài
chánh cho đến nguồn nhân lực trí thức cũng như kỷ thuật cao, năng động kinh doanh lớn. Số đông Việt
kiều, đặc biệt là giới trẻ, đã hấp thụ được những giá trị văn minh và văn hoá dân chủ, tự do tích cực từ
Tây phương. Thế hệ này sẽ là lượng máu tươi mát và khoẻ mạnh mang khả năng thay thế bản chất tiêu
cực và thổi nát về phương diện nhân văn và tâm tính của phần lớn người Việt bị ô nhiễm bởi hoàn
cảnh xã hội và lịch sử khó khăn.

Nhưng ngược lại, giới Việt kiều cũng sẽ tạo nhiều vấn đề xã hội cho Việt Nam. Cũng một số
đông sẽ trở về với bản chất văn hoá du mục, thiếu yếu tố lâu dài, không có cơ bản chữ tín, thiếu gốc rễ
đạo đức căn bản. Tuy nhiên, đây là vấn đề tự nhiên của tập thể mà bản chất của nó luôn luôn không thể
mang yếu tính đồng nhất.

Chính sách di trú và Việt kiều phải thể hiện được bản chất rộng lượng của quốc dân và tích cực
tính của thái độ chung. Hãy cho mọi người từ nông thôn đến thành thị đến Việt kiều có cơ hội sống
trong tư thế công dân của một Việt Nam mới, bao dung và rộng mở hơn. Tương lai chúng ta sẽ cùng
gặt hái được nhiều hoa trái từ tất cả mọi tầng lớp.

Việt Nam sẽ cũng phải đối đầu với mâu thuẫn lớn giữa quyền hạn và năng động kinh tế giữa hai
tập thể nông thôn và Việt kiều.

Sự chọn lựa một trật tự công lý phải thể hiện được một chính sách mà trong đó:
- Trọng tâm ưu tiên là tập thể dân chúng nông thôn,
- Ưu tiên tiến bộ phải đặt nặng về kinh tế cho nông thôn.
- Phát huy năng động kinh tế và quyền hạn hỗ tương.
- Phát huy khả năng tích cực của vai trò công dân trong tiến trình xây dựng cơ chế xã hội dân sự

(civil societies) như giáo dục, tôn giáo, văn hoá, truyền thông, chuyên môn, kinh doanh, để mỗi khối
quyền lợi của quốc dân đồng có khả năng tự sinh, tự quản và mang tinh thần hỗ tương xây dựng, tích
cực, quân bình đối với chính quyền cũng như đối với lẫn nhau.

Giai đoạn cuối thế kỷ XX này cống hiến cho Việt Nam một cơ hội lớn để chủ động lại giá trị
dân tộc trong tiến trình kiến tạo một văn minh mới thích hợp và cập nhật hoá. Giá trị dân tộc Việt ở
thời đại này mang bản chất đáp ứng tích cực với trào lưu văn minh thế giới, rộng mở và phổ cập. Kinh
nghiệm lịch sử cũng như ý thức hệ đã cho chúng ta những bài học tổng hợp để toàn thể quốc dân cùng
đi tới một hợp đề mới để tìm hướng đi cho thế kỷ tới.

Đã có nhiều vũng lầy ứ đọng bước chân lịch sử và con người Việt Nam. Tất cả đều là những
hiện tượng chậm tiến mà nguyên nhân chính là sự thiếu cơ hội, khả năng, và ý chí xây dựng một cơ chế
chính trị và xã hội quân bình để mở lối cho dân tộc. Tây phương đã thảm nạn hoá Việt Nam; nhưng
đồng thời cũng đã cho Việt Nam nhiều bài học và cơ hội tỉnh thức.

Và bài học quan trọng nhất ở thời đại này là sự ưu tiên kiến tạo một cơ chế quốc gia theo kinh
nghiệm Tây phương để thỏa mãn ước vọng tự do và để thực thi công lý: Dân chủ pháp trị.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CHƯƠNG	NĂM
 

LUẬT PHÁP VÀ TỰ DO
 

Freedom is the overcoming the external and which coerces me... But freedom is also the overcoming of one’s own
arbitrariness. Freedom coincides with the inwardly present necessity of the true... The demand upon liberty is, therefore, to act
neither from caprice nor from blind obedience, but from judgement.

(Tự do là sự vượt thắng chướng ngại khách quan và những gì trói buộc... Nhưng tự do còn có nghĩa là sự vượt thắng
chính mình. Tự do đồng nghĩa với sự thiết yếu của đời sống nội tâm... Do đó, cái yêu cầu của tự do là sự tác động, không từ
phóng túng hay phục tùng mù quáng, mà phải có từ phán đoán.) Karl Jaspers (1949)

 
Freedom does not just happen, it has to be created.
(Tự do không phải ngẫu nhiên mà có, nó phải được kiến tạo.) Ralf Dahrendorf (1990)
 
Tự do là một khát vọng chính trị, hay lịch sử, nhưng ít khi chúng ta nghĩ đến tự do là một cứu

cánh của luật pháp. Tuy nhiên theo truyền thống triết học chính trị Tây phương thì tự do là một ý niệm
nền tảng cho những biện minh về luật pháp, công lý và trật tự xã hội. John Locke cho rằng “cứu cánh
của luật pháp không phải để phá bỏ hay giới hạn, nhưng mà để bảo vệ và phát huy tự do.”(59) Rousseau
nói lên điều hiển nhiên rằng, “Con người sinh ra tự nhiên được tự do nhưng mà khắp mọi nơi họ đều bị
xiềng xích, gông cùm.”(60) Kant tuyên bố rằng tự do “là quyền căn bản nguyên thủy và duy nhất mà mỗi
người có được vì họ là một phần tử của nhân loại."(61)

Tự do không phải chỉ là quyền hạn và khả năng hành động theo ý muốn - như triết gia Anh John
Stuart Mill quan niệm trong luận đề lừng danh On Liberty (Tự Do Luận) xuất bản vào khoảng giữa thế
kỷ trước.(62) Tự do theo quan niệm của Mill bị giới hạn vào khuôn khổ tự do tiêu cực: Cá nhân sống
và hành động mà không bị trói buộc. Triết luận về đề tài tự do của Mill cũng như của Locke, Rouseau
và Kant chỉ nói lên cái khát vọng của cá nhân muốn ra khỏi vòng kìm kẹp của chính quyền và nhà
nước. Nhưng quan niệm tự do này là di sản của truyền thống triết học “luật tự nhiên” (natural law) của
Tây phương. Truyền thống này cho rằng con người sinh ra trong môi trường thiên nhiên và bối cảnh xã
hội đã cung cấp cho những quy luật tự nhiên và quyền lợi có sẵn. Đây là lý luận có tính chất thần học
vượt qua khỏi thực tế. Nhân loại, trên thực tế, luôn luôn đã bị sinh ra trong sự vắng mặt của tự do. Tây
phương chứng kiến lịch sử của họ là một chuỗi dài nô lệ và bóc lột dã man cho đến lúc gần đây. Đông
phương chấp nhận độc tài, quân chủ, bóc lột như là một phần của tự nhiên, của tạo hóa. Cho nên nói
rằng có một tự do tự nhiên nào đó mà nhân loại đã bị tước đoạt chỉ là sự diễn đạt của khát vọng từ
thực tế tàn nhẫn hơn là nói lên sự thật.

Cho dù có một nền tảng luật tạo hóa, luật này cũng không giải quyết được cái vấn nạn công lý,
trật tự xã hội khi mà cấu trúc của đời sống đã hoàn toàn đi ra khỏi bối cảnh tự nhiên. Nói như Lloyd L.
Weinreb, trong cuốn Natural Law and Justice (Luật Tự Nhiên Và Công Lý) thì,

Cái khuyết điểm của luật tự nhiên không phải chỉ ở chỗ rằng nó không thể chứng minh được những chuyển biến
tự nhiên hoàn tất được một trật tự quy tắc (normative order) - có nghĩa rằng nó có công lý. Luật tự nhiên chỉ là những
quan niệm trống rỗng, không diễn tả được rõ ràng như thế nào là một trật tự xã hội có công lý. Từ đó, chúng ta chỉ có

nhận diện mà không thấu hiểu, tin vào Thượng đế mà không biết đến ân huệ nào đã được ban cho.(63)

 



Chúng ta có thể quan niệm rằng con người là sản phẩm tự nhiên của tạo hóa; do đó, những gì con
người tạo ra, ngay cả luật pháp, là một phần của tự nhiên. Nhưng nói như thế thì không còn gì để gọi
nhân tạo hay không tự nhiên được nữa.

Tự do là một lý tưởng tích cực của nhân loại. Tự do là cấu trình của nỗ lực nhân loại muốn thoát
ra cái giới hạn của nhà nước, chính quyền đối với cá nhân. Nói theo G. W. Hegel thì “Lịch sử thế giới
không gì hơn là một tiến trình của ý thức tự do.”(64)

Vì tự do là một sản phẩm của xã hội trưởng thành, tự do bao gồm hai mặt: (1) Tự do tiêu cực:
Sinh sống, hiện hữu, hành động không bị giới hạn bởi xã hội, và (2) Tự do tích cực: Cơ hội và phương
tiện để pháp huy tiềm năng của con người. Tự do tiêu cực là tự do thiếu tổ chức. Tự do tích cực là tự
do dựa vào cơ chế cũng như sự can thiệp của xã hội cho cá nhân được thăng tiến và phát triển. John
Stuart Mill quan niệm tự do trong khuôn mặt tiêu cực đó - một thể loại tự do “làm gì thì làm.”

Trong khi đó Bronislaw Malinowski, trong cuốn Freedom and Civilization (Văn Minh Và Tự
Do) định nghĩa tự do tích cực bao hàm “điều kiện cần thiết và đủ để cấu tạo một mục đích, hiện thực
hóa mục đích này qua hành động hiệu quả trong bối cảnh văn hóa có tổ chức, và sự thưởng đạt cái kết
quả đó."(65)

Để hiểu rõ thêm về ý nghĩa hai chữ tự do, chúng ta hãy nhìn vào một trường hợp điển hình gần
đây trong cộng đồng di dân Việt Nam ở Hoa Kỳ. Dân làng chài lưới, ngư dân vùng Thuận An, Thừa
Thiên, đã ồ ạt di dân sang Hoa Kỳ trong những năm 1984-1987. Hãy cho rằng số ngư dân này “đi tìm
tự do.” Nếu thế thì họ phải có “ít tự do khi họ ở Việt Nam” và được hưởng “nhiều” tự do khi họ đến
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy rằng vấn đề không giản dị như thế. Ngư dân Thuận An
khi còn ở Việt Nam không có “tự do” tư tưởng, hội họp, chính trị. Tuy nhiên, số người này rất ít khi sử
dụng những tự do xa xỉ này. Đối với họ, những tự do trừu tượng trên không cần thiết. Họ chỉ muốn
được làm ăn, giàu có. Vì Việt Nam là một xã hội lạc hậu, luật hàng hải và ngư nghiệp gần như không
có. Cho nên thực tế là số ngư dân Thuận An gần như không bị giới hạn bởi luật pháp. Họ gần như
muốn gì làm đó ở ngoài biển khơi. Họ muốn đánh cá nào tùy ý, đánh bao nhiêu, dùng loại lưới nào,
bán cho ai... đều không bị cấm.4

Nhưng khi đến Hoa Kỳ thì nghề nghiệp của họ bị giới hạn bởi hàng trăm thứ luật, từ loại lưới,
loại thuyền, thời gian đánh cá, phương thức bắt cá, loại cá nào, giấy phép... Một ngư dân hành nghề
trong mạng lưới chằng chịt của luật lệ Hoa Kỳ, giới hạn hành động của họ đến mức tối đa. Thế thì, có
người hỏi, họ đâu có thể gọi là đi “tìm tự do” được?

Trường hợp này, có thể có lý luận cho rằng ngư dân Thuận An, khi qua Mỹ bị “mất” tự do tiêu
cực. Họ bị mất đi cái khả năng “muốn làm gì thì làm.”

Tuy nhiên ngư dân Thuận An đi tìm một tự do khác: tự do tích cực. Họ đi tìm cơ hội được phát
triển toàn diện nghề nghiệp của họ. Dù luật pháp chằng chịt, nhưng xã hội Hoa Kỳ cung cấp nhiều cơ
hội để số ngư dân này thỏa mãn ước vọng kinh tế - và cả chính trị nữa. Ở Việt Nam không đủ máy
móc, tàu bè. Đánh cá về không bán được bao nhiêu. Hành nghề thì phải như giành giựt, sống trong
“luật rừng.” Con cái họ không có cơ hội được học hỏi và sống đầy đủ phương tiện vật chất. Dù họ
được tự do làm gì tùy ý như họ bị đe dọa bởi cái khoảng trống luật pháp đó. Họ chưa cần đến tự do tư
tưởng chính trị nhưng họ muốn con cháu họ được hành xử nó.

Tự do không những là từ chính quyền mà còn từ phía khác. Ở Việt Nam, người giàu có phải rào
nhà cửa bằng ba lớp thép gai vẫn còn sợ bị mất cắp. Qua đến Hoa Kỳ, nhà cửa họ, sân cỏ họ không
cần bao chặt như pháo đài. (Dĩ nhiên, tôi muốn nói đến một mức độ nào đó thôi, ở Hoa Kỳ, nhiều nơi,
trộm cắp nhiều hơn ở Việt Nam). Người Việt Nam qua Mỹ đi tìm cái tự do tích cực đó - tự do của cơ
hội, tự do được bảo vệ bằng luật pháp công minh.

Tự do chỉ có thể nhìn ở mức độ vì nó là sản phẩm của tổ chức. Một xã hội càng trưởng thành,



mức độ tự do cao hơn. Tự do, từ đó, là một bản sắc của công lý và trật tự. Tự do là chu vi hành động
mà trong đó cá nhân được phát huy tối đa tiềm năng của mình. Khí cụ để bảo vệ tự do, ngoài luật pháp,
còn có kinh tế, giáo dục và đạo đức. Tự do phát triển trong bối cảnh xã hội tổ chức, trưởng thành,
phồn thịnh, luật pháp nghiêm minh và hiệu năng, và tinh thần lành mạnh.

Nhưng quan trọng hơn cả, tự do là cứu cánh của một cơ chế dân chủ pháp trị. Công lý và tự do
là hai khuôn mặt của đồng tiền trong một trật tự xã hội trưởng thành. Tự do càng tăng cao về mức độ
thì công lý phải bành trướng. Tự do thiếu công lý thì tự do què quặt, thiếu quân bình. Tự do này chỉ là
biểu tượng của hỗn độn trong đó cá nhân bị phóng túng, thiếu kỷ luật và thiếu cơ hội.

Công lý chỉ được nâng cao nếu chu vi hành động và chọn lựa cho cá nhân được mở rộng. Bất
công kinh tế có thể được điều chỉnh và giảm thiểu nếu luật pháp bắt buộc xã hội cung cấp cơ hội và
phương tiện giáo dục, công ăn việc làm, tiến thân cho giới nghèo khổ, bị bạc đãi, bị bất lợi. Khi luật
pháp cưỡng bách xã hội mở rộng phạm vi cơ hội và chọn lựa cho cá nhân, luật pháp mở rộng cánh cửa
tự do. Ở xã hội lạc hậu về kinh tế như Việt Nam, cái đòn gánh, xiềng xích giữ chặt con người vào gian
khổ, từ chối cá nhân tự do kinh tế mà dân các nước tiền tiến đã từ lâu có, còn tệ hại hơn độc tài chính
trị. Khi mở rộng cánh cửa tự do cho cá nhân, luật pháp đóng vai trò hành xử công lý.

Tự do còn là điều kiện cần thiết cho một trật tự xã hội. Cảm nhận thông thường cho rằng tự do
luôn luôn mâu thuẫn với trật tự. Tuy nhiên, chúng ta muốn nói đến một bản chất trật tự nào đó. Trật tự
(order) phải bao gồm quân bình (equilibrium). Vì không có trật tự nào có thể ổn định tuyệt đối và mãi
mãi. Trong các quốc gia với chế độ độc tài chuyên chế, xã hội có thể có trật tự dưới guồng máy bạo
lực nhưng xã hội đó không thể quân bình được. Bản chất của tổ chức, con người và giá trị là phải đổi
thay. Đổi thay bao hàm một ý nghĩa hoán chuyển của vị trí đối với tất cả từ trừu tượng đến thực
nghiệm, vật chất đến tinh thần. Đổi thay, hay tiến bộ, nếu chúng ta muốn nói đến ngôn từ thông thường,
đòi hỏi ý lực (will), sáng tạo, chủ động, cơ hội và phương tiện. Những yếu tố này phải vùng vẫy để
vượt ra khỏi cái lực trì trệ (inertia) của cổ tục, truyền thống, và bản chất an phận của xã hội, bên cạnh
sự đàn áp của chính quyền. Khi sáng tạo và chủ động không có cơ hội để hành xử thì năng lực tiến bộ
bị đè bẹp. Nhưng với thời gian, năng lực đổi thay ngấm ngầm nung nóng đối nghịch với cơ chế già nua
của chuyên chế, độc tài. Mâu thuẫn này tạo ra những năng lực chuyển động tiêu cực. Hệ quả của nó là
sự nổ tung của xã hội, đánh mất cái trật tự thiếu quân bình để con người có thể gây dựng lại một trật tự
mới. Bản chất của lịch sử của hầu hết các quốc gia thiếu dân chủ đa nguyên đều chứa đựng cái trật tự
thiếu quân bình nói trên. Đặc biệt và biểu trưng nhất là trường hợp của Trung Hoa. Vòng lẩn quẩn đầy
thảm họa của người Tàu được phác họa tổng quát như dưới đây bởi Mary Wright trong cuốn The Last
Stand of Chinese Conservatism (Thế Đứng Cuối Của Khối Bảo Thủ Trung Hoa):

 
Ngắn gọn, vấn đê như sau: Một triều đại mới được tạo dựng chứa đựng nhiều năng lực, sinh động với sự hợp

tác của nhiều nhân tài cộng tác kiến tạo nên một trật tự chính trị mới. Theo tiến trình, một thời đại huy hoàng dược tạo
dựng... Nhưng thời đại vàng son này đã chứa sẵn hạt giống của mục nát. Giai cấp thống trị dần dần mất đi ý lực và khả
năng để theo đuổi tiêu chuẩn đạo đức Khổng giáo... Đạo đức chính trị bị tụt dốc, thối nát tràn đầy... Niềm tin vào trật
tự hiện đại biến mất và dân chúng bắt đầu nổi loạn. Thường những cuộc nổi loạn của “giặc cướp” thành công biến họ

thành lực lượng có chính nghĩa. Một thời đại mới bắt đầu và đi theo con đường của các triều đại trước.(66)

 
Liệu người Tàu có khả năng thay đổi lịch sử của họ tiếp tục đi theo vết lằn của chiếc xe đổ? Câu

trả lời nằm trong bối cảnh văn hóa chính trị của họ. Hoàng Lãng Chí, một nhà xã hội học Trung Hoa
hồi thế kỷ thứ XVIII đã nhận ra vấn đề này và tự hỏi, “Trời đất có biện pháp nào không?” Nhưng ông
tự trả lời, “Than ôi, Trời đất chỉ cho ta lụt lội, hạn hán, dịch truyền nhiễm và những thiên tai khác mà
thôi!” Rồi ông chợt khám phá ra, “Thế thì chính quyền có biện pháp không?”(67)



Vấn đề là ở chỗ đó. Phải từ bỏ cái tinh thần gán đặt trách nhiệm vào Trời Đất, tạo hóa, thiên
nhiên. Cần phải ý thức: Thảm họa có thể giảm thiểu hay loại bỏ bằng tổ chức - chính quyền. Tôi muốn
nói một chính quyền với nỗ lực bảo vệ và phát huy tự do cá nhân để năng lực sáng tạo được sử dụng
hầu đưa đẩy xã hội đi theo một tiến trình lịch sử mới. Trung Hoa tiếp tục theo bánh xe đổ vì chính trị
đè bẹp năng lực tự do cá nhân. Khi người Tàu khám phá ra chủ nghĩa Marx-Lenin, ý được vai trò của
chính quyền đối với lịch sử thì họ lại chọn sai ý thức hệ. Chủ nghĩa Marx-Lenin lại còn bóp chặt lực
tự do của người Tàu hơn bao giờ. Chính trị Trung Hoa, do đó, vẫn mang cái mầm mống của thảm họa
của các triều đại trước. Văn hóa chính trị mục nát dần, bất lực trước sự vươn lên tự nhiên của năng
lực tự do, tạo ra ngòi nổ chậm để chuẩn bị phá nát cái trật tự không được quân bình hiện nay.

Trách nhiệm của chính quyền là cung cấp một cơ chế để phát huy sáng tạo. Khí cụ hàng đầu là
xây dựng một nền luật pháp bảo vệ và phát huy tự do cá nhân. Khi năng lực của cá nhân được phổ
biến, sự hoán chuyển của trật tự sẽ đòi hỏi khả năng quân bình chuyển động mà nếu không có luật thì
chuyển động sẽ mất trật tự và dẫn đưa quốc gia đến con đường sụp đổ. Cái khó khăn của luật pháp là ở
chỗ đó.

 
Giữa Chính Quyền và Cá Nhân
 
Tuy nhiên khi nói đến luật pháp là nói đến chính quyền. Giữa chính quyền và cá nhân luôn có sự

đối chọi liên tục xảy ra để tranh chấp giữa chu vi tự do của cá nhân đối với biện minh cưỡng chế bởi
chính quyền. Nói như Charles De Montesquieu thì vấn đề của triết học chính trị, và bản chất tiến thoái
lưỡng nan của nó, là sự hòa giải giữa sự tự do và cưỡng bách. Montesquieu còn đi xa hơn nữa khi cho
rằng lịch sử tư tưởng chính trị Tây phương từ thời Machiavelli của Ý Đại Lợi (1469-1527) cho đến
nay là sự đi tìm biện minh cho sức mạnh và quyền hạn luật pháp và quyền lực.(68) Vấn đề gần như quá
hiển nhiên khi con người không muốn bị kiềm tỏa khi sống trong xã hội đang có nhu cầu ổn định và trật
tự. Tự do tiêu cực - làm theo ý muốn - bị giới hạn khi khát vọng công lý, công bằng, và nhu cầu trật tự
đứng ngang hàng với giá trị tự do. Tự do cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nếu không được kiểm soát và giới
hạn bởi luật pháp sẽ trở thành những thảm họa cho tự do của kẻ khác. Tự do kinh tế không bị cai quản
bởi luật kinh doanh sẽ trở nên những đe dọa cho những thành phần thiếu cơ hội - nạn đầu cơ thị trường,
độc tôn sản xuất, cạnh tranh bất công. Tự do tôn giáo là hang ổ của lạm dụng, bóc lột của giới tu sĩ.
Chúng ta có thể nêu hàng ngàn vấn đề khác. Vì thế, cá nhân ý thức ra rằng tự do không luật pháp còn
nguy hiểm hơn. Để rồi, cá nhân giao lại cho chính quyền, với sự đồng thuận của công dân, chọn một
chu vi vừa phải để giới hạn tự do của cá nhân, đoàn thể trong cơ chế luật pháp. Đây là ý thức tự chế
cần thiết để bảo đảm an ninh cho cá nhân vừa còn tạo nền tảng cho tự do tích cực mà trong đó cơ hội
được mở rộng, tiến bộ được thực hiện, quân bình được duy trì.

Tiến trình chọn lựa mức độ, chu vi, và biên giới giữa cá nhân và quốc gia, không bao giờ hoàn
tất. Sự chọn lựa này dai dẳng và liên tục trên hai phương diện. Thứ nhất, tự do cá nhân đối với nhu cầu
tập thể, xã hội; và thứ hai, sự chọn lựa, bởi cả cá nhân lẫn xã hội, giữa những mục tiêu và giá trị mâu
thuẫn lẫn nhau. Về cá nhân và cơ hội, tự do hành nghề, chẳng hạn, phải được cai quản nhưng trên
phương tiện nào? Muốn hành nghề bác sĩ y khoa phải tốt nghiệp đại học, thực tập. Nhưng nghề y tá
hương thôn thì đòi hỏi những gì? Nhu cầu y tế nông thôn phải được cứu xét đối với nhu cầu bảo vệ dân
quê khỏi những “lang băm.” Nhưng nếu đòi hỏi tiêu chuẩn thì “mấy ông chích thuốc dạo” hành nghề
bất hợp pháp sẽ đầy dẫy, hoặc là không có người để hành nghề trên. Liệu bác sĩ phải bị bắt buộc hành
nghề ở những vùng nông thôn, hẻo lánh trong thời gian vừa phải như là điều kiện cho bằng cấp và giấy
phép? Tự do ngôn luận không giới hạn đối với tội phỉ báng, mạ lỵ. Tự do lái xe đối với luật giao
thông. Tự do xây cất đối với luật nhà cửa, xây dựng, khu phố. Luật pháp phải thể hiện được ước muốn



chung đối với nhu cầu và thực tế. Luật pháp hình tượng hóa một mẫu số chung cho cá nhân trong một
xã hội dị biệt và phức tạp. Ý niệm của “một cá nhân vừa phải” (a reasonable person) trong tư tưởng
luật pháp Anh-Mỹ đại diện cho nỗ lực này. Cá nhân phải hy sinh cái đặc thù của  họ để đồng thuận vào
cái vừa phải và cần thiết đại diện cho số đông. (Cho một tiêu chuẩn pháp lý, cá nhân bị đồng hóa. Tuy
nhiên, luật pháp bảo vệ bản chất độc đáo của cá nhân.) Nếu chính quyền quận Triệu Hải, Quảng Trị
muốn cai chế tốc độ trên cầu Ga, sông Thạch Hãn, chẳng hạn, họ phải phác họa một “người lái xe vừa
phải” trong những điều kiện của cầu cống, đường sá, kỹ thuật ở đó. Những thanh niên nóng nảy, ẩu tả
không thể sử dụng như là một mẫu số để làm luật được.

Thực ra, cá nhân không phải luôn luôn muốn tự do tối đa. Họ muốn được giao phó trách nhiệm,
bổn phận, gánh nặng xã hội. Tòng quân trong nhu cầu cấp bách của chiến tranh là một sự tước đoạt tự
do, nhưng công dân nhiều lúc hưởng ứng. Đây là sự trưởng thành của cá nhân trong bối cảnh của tổ
chức. Cái cần thiết của luật pháp là mọi sự cưỡng chế mà tác dụng là giới hạn tự do đều phải mang đủ
biện minh. Biện minh đầu tiên là dân chủ tính của sự cưỡng chế. Biện minh kế tiếp là nhu cầu cần thiết
đòi hỏi sự hy sinh tự do cá nhân cho nhu cầu tập thể. Biện minh thứ ba là sự hy sinh này vừa phải,
công bằng, và chấp nhận được. Ví dụ, bổn phận quân dịch, như nói ở trên, phải được thực thi qua một
bộ luật, thông qua bởi quốc hội dân chủ, đáp ứng nhu cầu quốc phòng, và những đòi hỏi quân dịch đều
có thể chấp nhận được ví dụ như mọi người đều phải bị cưỡng bách công bằng, thời hạn tòng quân vừa
phải, khi trở lại đời sống dân sự sẽ có thêm cơ hội và phương tiện.

Sự mâu thuẫn giữa tự do và cưỡng chế, giữa quyền hạn và giới hạn không phải chỉ có giữa cá
nhân và quốc gia. Mỗi cá nhân và quốc gia còn phải chọn lựa những ưu tiên để cai chế và chọn mức
độ giới hạn cho những lãnh vực khác biệt và loại trừ lẫn nhau. Cá nhân và tập thể (quốc gia) phải chọn
lựa chế độ chính trị trên kinh nghiệm lịch sử, nhân tâm của thời đại, và tương lai khả thi. Ngân sách
quốc phòng phải tranh chấp với số tiền cho an sinh xã hội. Mô thức ngân hàng đối với nhu cầu và thực
tế của tài chánh và tiền tệ. Tất cả phải được thể hiện qua luật pháp. Giữa những chọn lựa mà không ai
chắc chắn chọn lựa nào hơn cái kia, những chọn lựa trừu tượng, phần lớn đều đi theo cảm tính có đặt
căn bản trên phán đoán thực dụng. Luật pháp thực thi những chọn lựa đó và bắt cá nhân thực nghiệm,
đôi khi với giá đắt và hy sinh cao. Nhưng thực nghiệm để vượt qua được những lỗi lầm (“trial and
error process”) là cần thiết để luật pháp có thể học được kinh nghiệm để cập nhật hóa.

Cho đến những luật lệ địa phương, sự chọn lựa giữa những mục tiêu đối chọi nhau là vấn đề
thường trực. Những quyết định pháp luật này phần lớn đều trung lập. Một trường hợp điển hình, quyết
định đặt một đèn giao thông ở ngã tư một thành phố là một thực thi luật pháp, cai chế hành vi lái xe và
đi bộ qua ngã tư đó. Chính quyền địa phương có thể chọn một công thức thời gian cho đèn giao thông
thay đổi tùy theo lưu lượng giao thông và những điều kiện khác. Đèn xanh cho một con đường là đèn
đỏ cho đường kia. Bao lâu đèn xanh cho trục lộ này đòi hỏi sự chờ đợi của người sử dụng trục lộ kia.
Sự chọn lựa này phải được căn cứ trên kinh nghiệm. Chính quyền địa phương phải có cơ chế để thay
đổi, đáp ứng với nhu cầu mới của thực tế giao thông sau khi đèn đã được hoạt động. Nếu không, sự vi
phạm luật giao thông sẽ xảy ra, gây tai nạn, dân chúng coi thường luật lệ, bất mãn pháp luật.

Sự chọn lựa giữa những ưu tiên như vừa nói đại diện cho sự giới hạn của tự do. Ở ngã tư trên,
nếu không có luật lệ cai quản mọi người đều có thể có tự do để đi qua đó; nhưng liệu có nhiều tự do
hơn không? Tôi đã từng thấy ờ Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) vào những năm 89-90, có những
ngã tư, vì không có đèn hay cảnh sát giao thông, xe cộ dính vào nhau, giành giựt để qua ngã tư, cuối
cùng là giao thông nghẹt cứng, không ai đi được. Đó là chưa nói đến nguy hiểm vì tai nạn. Ngay khi
chính quyền chọn lựa một công thức thời gian cho đèn giao thông ở đó, tự do chọn lựa cũng bị giới hạn
vì những nhu cầu đòi hỏi đối nghịch nhau.

Nói như Leon Trosky của Nga thì những ai muốn cuộc đời im lặng hãy đừng sinh vào thế kỷ hai



mươi này.(69) Đây là khoảng thời gian của chuyển động, của sự bành trướng đến mức tối đa khả năng
xâm phạm vào phạm trù cá nhân bằng bạo lực, luật pháp, kỹ thuật và nhu cầu sinh tồn của cá nhân đó.
Mặc dù không đến nỗi như Goeorge Owen diễn tả trong cuốn “1984,” nhưng những người muốn cô
độc không còn chỗ đứng nữa. Ngày xưa, cá nhân có thể, như Phạm Thiên Thư lãng mạn, “lên non tìm
động hoa vàng ngủ say,” nhưng bây giờ thì hết. Rừng núi không còn là của thiên nhiên nữa. Kỹ nghệ
lâm sản có thể đi vào non sâu để chặt gỗ. Máy bay, hóa chất có thể hủy hoạt bất cứ đâu. Dấu chân
người đầy dẫy khắp nơi. Tự do cá nhân bây giờ đồng nghĩa với những gì cho phép bởi xã hội vì bản
chất và ý thức hiện hữu đã đổi thay. Ý thức phóng túng của con người đã bị điều kiện hóa bởi ý thức
công lý. Bản năng tung hoành bị bóp chặt bởi sự gia tăng của nhu cầu cá nhân và sự tùy thuộc của họ
vào xã hội. Không còn lãnh thổ nào mà không bị con người chiếm làm sở hữu với những quyền hạn
trừu tượng, giới hạn thực tế bao trùm. Người leo núi quốc tế phải xin phép vài ba quốc gia, chờ cả
nửa năm, tốn một số tiền khá lớn, là hội viên hội leo núi, trang bị đủ thứ kỹ thuật cần thiết. Cá nhân
được leo lên đỉnh núi an toàn, bớt lao khổ hơn nhưng đồng thời họ lại buộc vào lưng hàng ngàn sợi
dây giới hạn cá nhân một cách chằng chịt.

Tự do, từ đó, là hợp đề giữa giới hạn và quyền hạn, giữa tùy thuộc và chủ động, giữa phóng túng
và cơ hội. Tại sao người leo núi, đeo dây thừng lưng chừng cao thẳm giữa lưng núi, lại cảm thấy mình
tự do? Tại sao một tài xế lái xe giữa sa mạc lại cảm thây mình bị tù đày bởi thiên nhiên? Câu trả lời
nằm trong ý thức và cảm nhận. Tự do là “a state of mind” (trạng thái tinh thần) của cá nhân ở một thời
điểm nào đó. Nó là một sự thỏa mãn cảm tính để cho cá nhân thấy bản ngã chính mình chủ động được
ngoại cảnh. Mà ý thức và cảm nhận đều là sản phẩm của xã hội và thời gian, vì vậy chức phận của luật
pháp là tạo một tiến trình để điều chỉnh một sự quân bình cần thiết giữa cá nhân và xã hội để cho con
người bị điều kiện hóa theo giá trị luật pháp, mô hình tập thể mới. Mục đích là để cho cá nhân không
còn bực tức vì cảm thấy mình bị giới hạn. Như trường hơp lái xe trên xa lộ, người tài xế lái trong giới
hạn tốc độ mà không cảm thấy bị trói buộc. Họ ngừng lại một cách tự nhiên ở đèn đỏ, giữa đêm khuya
vắng, không xe cộ, không cảnh sát, mà vẫn cảm thấy tự nhiên. Sự tôn trọng luật pháp đã trở thành một
tự tánh, mà khi ngừng lại ở đèn đỏ, người tài xế hành xử tự do của mình trong sự trưởng thành của ý
thức cá nhân đối với xã hội.

 
Giữa Cá Nhân và Xã Hội
 
Sự trưởng thành của xã hội đòi hỏi sự trưởng thành của luật pháp. Luật pháp phải được hệ thống

hóa, chi phối rộng lớn các khuôn mặt sinh hoạt quốc gia, trở nên tiêu chuẩn hành động của cá nhân, và
xác định giá trị tập thể khi khuôn khổ đạo đức và giá trị cổ truyền không còn quan hệ hay hiệu lực.
Song song về sự trưởng thành của cơ cấu và hiệu năng, luật pháp phải được cá nhân nội-tâm-hóa ý
thức luật pháp như là một phần của tư tưởng, suy nghĩ khi chọn lựa hành động hằng ngày.

Khi công nhận luật pháp như là một phần tử, một yếu tố cần thiết và tự nhiên khi hành xử quyền
hạn của mình, cá nhân đó được tự do. Luật pháp không còn bị giới hạn, mà là bổ túc vì, như đã nói, tự
do là một sản phẩm của tổ chức, một bản sắc của công lý và trật tự xã hội.

Tự do, ở mức độ có ý thức, là tự do của lý trí. Tự do này đã vượt qua khỏi phạm trù phóng túng
của bản năng sinh vật trong mỗi cá nhân khi sống trong xã hội lạc hậu, kém tổ chức. Tự do của lý trí
hòa hợp với những dàn xếp của lý trí khác có sẵn trong xã hội. Vì luật pháp là sản phẩm của lý trí, tự
do và luật pháp bổ túc cho nhau. Cái này cần phải có cái kia. Tự do hiện diện đòi hỏi hiệu năng của
luật pháp. Luật pháp chỉ có thể phát huy để nhận ra rằng hiện hữu của cá nhân là điều kiện của tổ chức
với mức độ tương quan rất cao và phức tạp giữa con người đối với tập thể. Luật pháp sẽ bất lực nếu
cá nhân không chủ động ý thức tự do. Luật pháp là cơ chế để điều chỉnh và trừng phạt những hiện



tượng bất thường của xã hội mà thôi. Nếu số đông của xã hội là nạn nhân của luật pháp thì nền tảng
luật pháp thiếu biện minh, vô giá trị và sẽ bị sụp đổ.

Luật pháp giới hạn nhưng đồng thời bảo vệ và phát huy tự do. Trường hợp điển hình là sự bảo
vệ cá nhân đối với số đông xã hội - cái mà Tây phương gọi là “the tyranny of majority” (độc tài của
số đông). Một trong những mục tiêu của luật hiến pháp của các quốc gia dân chủ là bảo vệ thiểu số
khỏi sự đàn áp của đa số. Vì nền tảng của chính trị dân chủ là đa số cai trị, cho nên thiểu số sẽ bị ức
hiếp. Hiến pháp của quốc gia công nhận, mặc dù ở một thời điểm nào đó, số đông có thể sẵn sàng hy
sinh nguyên tắc phổ quát đó để thỏa mãn quan niệm của họ. Chúng ta nhìn thấy vấn đề này trong lịch sử
luật hiến pháp Hoa Kỳ. Vào những thập niên 1940-1960, miền Nam nước Mỹ công nhận và hợp thức
hóa sự kỳ thị chủng tộc đối với người Mỹ da đen. Luật lệ của họ, lập nên bởi đa số công dân là Mỹ da
trắng, bắt buộc xã hội chấp nhận sự bất công đó mặc dầu hiến pháp của Hoa Kỳ từ lâu đã công nhận sự
bình đẳng của công dân không phân biệt màu da và chủng tộc. Ở nhà hàng, người Mỹ đen phải ngồi ở
một góc. Đi xe buýt, người Mỹ đen phải ngồi ở đằng sau xe. Nếu đi theo nguyên tắc chính trị dân chủ
thì nạn kỳ thị chủng tộc bất công này không thể hủy bỏ được vì lúc đó đa số công dân Mỹ muốn như
vậy. Nhưng, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, căn cứ trên nguyên tắc phổ quát của hiến pháp Mỹ đã vô hiệu
hóa cơ chế kỳ thị trên bằng những án lệnh căn cứ trên luật hiến pháp. Người Mỹ da đen được giải
phóng nhờ luật pháp. Họ đã được tự do hành xử quyền hạn và khả năng cá nhân, vượt ra khỏi sự cai trị
của số đông. Nhưng cái quan trọng không phải dừng lại ở chỗ rằng người Mỹ đen được hưởng mức độ
tự do cao hơn. Luật Hiến pháp Hoa Kỳ đã thành công trong suốt mấy thập niên qua khi biến những giá
trị phổ quát - bình đẳng - thành giá trị nội tại, hiển nhiên cho người da trắng. Ở thời điểm này, nếu
người Mỹ da trắng có cơ hội chính trị, sử dụng số đông để thiết lập lại những cơ chế kỳ thị chủng tộc,
họ cũng không có đủ đa số để làm được, vì ý thức về giá trị con người và xã hội đã đổi thay, đã được
điều kiện hóa bởi luật hiến pháp, mà lúc đầu họ đã phản đối quyết liệt. Người Mỹ trắng không còn
cảm thấy rằng luật hiến pháp giới hạn sự tự do “được kỳ thị” nữa. Ngay cả “quyền kỳ thị,” họ cũng
cảm thấy không còn, nên tự do đó không cần thiết, coi như không có nữa.

Một trong những chức năng quan trọng khác của luật pháp là bảo vệ, phát huy tự do cá nhân với
bản chất độc đáo cá nhân của họ, hay cho cá nhân cái quyền hạn sử dụng độc đáo tính để đối chọi với
giá trị đương thời. Đây là trường của sự bảo vệ của luật pháp đối với tư tưởng, ngôn luận, tôn giáo.
Trong mấy thập niên gần đây, từ năm 1965, từ án lệnh Griswold v. Connecticut  (381 U.S. 479), Tối
cao Pháp viện Hoa Kỳ, viện dẫn tinh thần hiến pháp, để phát huy cái gọi là “quyền tư riêng” (privacy
right) - quyền hạn hành xử đời cá nhân của mình, dù không được chấp nhận bởi đạo đức đương thời
của xã hội, mà không bị can thiệp bởi tập thể, nếu sự hành xử đó không có hại cho kẻ khác. Đây là một
quyền hạn trừu tượng mới, không được xác định trong văn tự hiến pháp Hoa Kỳ, mà Tối cao Pháp viện
Mỹ tạo dựng dựa trên tinh thần của hiến pháp mà thôi. Một chánh án Mỹ Louis Brandeis, đã nói lên
cái tinh thần này khi ông cho rằng cá nhân không những muốn được tự do hành động mà còn muốn
được xã hội đừng đụng chạm, dòm ngó đến họ - The right to be let alone (Olmstead V. United States,
227 U.S. 438, 1928). Brandeis gọi quyền hạn này “quyền hạn rộng lớn nhất, quý giá nhất của con
người văn minh.”

Sở dĩ càng ngày càng quyền tư riêng - quyền được sống với chính mình - càng quý giá đối với
con người trong các xã hội Âu Mỹ là vì mức độ chi phối xã hội và tập thể đối với cá nhân càng ngày
càng lên cao. Trong xã hội tiên tiến, con người bị dồn dập đưa đẩy, chạy theo guồng máy khổng lồ,
làm vị thế cá nhân mất đi cái ý nghĩa của nó. Chúng ta không còn thì giờ, năng lực để suy tư. Nhu cầu
con người bị biến dạng và tùy thuộc vào xã hội nhiều hơn. Tuy nhiên trong bối cảnh có vẻ như tiêu cực
này, cá nhân cũng được hưởng nhiều tự do hơn. Cá nhân có nhiều tự do tư tưởng hơn ở trong các quốc
gia dân chủ tiền tiến. Áp lực đạo đức và giá trị của số đông không còn là một gánh nặng cho con người



trí thức tiến bộ như ở các quốc gia chậm tiến và khép kín. Sở dĩ có được tình trạng này là từ nhiều yếu
tố. Nhưng yếu tố quan trọng hàng đầu là vì luật pháp bắt mọi người công nhận sự khác biệt của cá
nhân, dù khác biệt đó làm phật lòng số đông.

Luật pháp tạo lối thoát cho cá nhân đối với sự cai trị của đạo đức. Trong những xã hội cổ
truyền, khép kín, cá nhân bị giá trị cổ tục kềm giữ những ước muốn tự do cá nhân đến mức độ đòi hỏi
sự nổi loạn của cá nhân mới thoát khỏi màng lưới đạo đức lỗi thời đó. Một xã hội như thế đòi hỏi sự
hy sinh quá lớn cho con người muốn sống theo niềm tin của mình. Một em bé sinh ra trong gia đình có
truyền thống tôn giáo nào thì như phải tin và theo tôn giáo đó. Tôn giáo và niềm tin là chuyện riêng tư
của tinh thần đã biến thành vấn đề tùy thuộc vào tổ chức và chuyện áp đặt tư tưởng, đoàn thể. Một phụ
nữ bất mãn, không thể có hạnh phúc với chồng, hoặc bị chồng khinh bạc, đánh đập lại không có quyền
ly dị. Ngay cả chuyện chồng đánh vợ tàn nhẫn, vô lý cũng được chấp nhận rộng rãi, như trường hợp ở
Việt Nam. Luật pháp phải bước vào để mở lối tự do cho cá nhân trong những trường hợp trên. Luật
pháp xác định quyền tự do tôn giáo như là một giá trị xã hội phổ quát có tầm mức cao hơn trật tự, nề
nếp của gia đình. Luật pháp công nhận, tạo điều kiện dễ dàng và công bình để người phụ nữ (hay nam
nhân) có quyền chấm dứt hôn nhân để thoát khỏi cái “ngục tù của gia đình.” Luật pháp thiết đặt cơ chế
trừng phạt và ngăn cản sự hành hung trong gia đình. Cá nhân là đơn vị luật pháp - tư cách pháp nhân -
ngang bằng về giá trị trước xã hội chứ không phải là “tài sản” của ngôi thứ trong gia đình, hay sức
mạnh kinh tế của thành phần nào đó trong xã hội. Luật pháp, với lý tưởng và hành xử của một cơ chế,
sẽ là khí cụ giáo dục và giáo hóa cá nhân, để đem họ về với tiêu chuẩn và giá trị phổ quát. Luật pháp,
với thế đứng thượng tôn trong trật tự xã hội, tái lập lại những thứ đẳng đạo đức, và nếu cần, phủ nhận
những dấu vết văn hóa đã lỗi thời, phản tiến bộ và thiếu nhân bản. Cá nhân, có thể bám vào giá trị luật
pháp, nhân danh luật pháp, để thử thách truyền thống.

Luật pháp còn là vũ khí cho cá nhân có cơ hội hành xử công lý, tự do sống với niềm tin và lẽ
phải của mình. Có một lần đang đi trên đường Nguyễn Du ở Sài Gòn, năm 1989, tôi thấy một đứa trẻ
khoảng hơn mười tuổi, bị trói chặt vào gốc cây và bị đánh đập tàn nhẫn bởi một nữ nhân đứng tuổi. Cả
khu phố đông người qua lại, các người bán hàng, khách mua gần đó nhìn thấy và dửng dưng trước sự
la thét cuồng nộ của thằng bé. Nếu một cá nhân trong trường hợp đó muốn can thiệp, họ phải nhân danh
giá trị nào?

Nếu giá trị đạo đức, nhân bản được nhân danh thì người phụ nữ kia có thể nhân danh quyền
người mẹ đang “dạy dỗ” con của bà. Nếu giá trị trật tự là biện minh thì tiếng xe cộ, la hét của các con
buôn còn náo loạn hơn. Trong trường hợp đó, người can thiệp phải sử dụng luật pháp để cho họ một tư
cách, một biện minh, một khí cụ hành xử để chấm dứt hình ảnh bất nhân đó. Người can thiệp, với tư
cách một công dân, đang trông thấy trước mắt mình một sự vi phạm hình luật, nhân danh hình luật,
khuyến cáo, chận đứng, và có thể bắt giữ (như quyền “bắt giữ công dân” - “citizen arrest” - của luật
pháp Tây phương) người phụ nữ đó, nộp cho cảnh sát. Khi hành xử luật pháp như trên, người can thiệp
có cơ hội sử dụng tự do đạo đức của mình. Luật pháp, từ đó, không còn là một giới hạn, mà là một nấc
thang thăng tiến cho căn bản lương tâm và tư cách cá nhân5.

Luật pháp có thể thay thế giá trị đạo đức không? Đây là một tiền đề sẽ được trình bày trong
chương tới. Tuy nhiên, chúng ta phải xác nhận là luật pháp có thể (và bắt buộc) giải quyết những vấn
nạn đạo đức - có hiệu năng và hiệu quả nhất. Khi đạo đức, ví dụ theo truyền thống Tây phương, nói:
“Tội lỗi là sự xa rời những bổn phận mà Thượng đế đã giao cho nhân loại,” (Sin: To depart
voluntarily from the path of duty prescribed by God to man - Websters New International
Dictionary) thì luật pháp, trong tinh thần đó, xác quyết: “Tội lỗi là sự thất bại trong cái nỗ lực toàn
hảo hóa phẩm chất của con người.” (Hans Kelsen, The Morality of Law, (Đạo Đức Của Pháp Luật)).

Luật pháp, trong các xã hội Tây phương hiện đại, thay thế đạo đức trong vai trò khuyến khích



ước vọng tiến bộ. Con người có thể sống nhân bản, đi về gần với chân, thiện, mỹ, phần nào đó, nhờ
sống trên căn bản luật pháp. Chúng tôi không muốn, bằng những lý luận này, bị rơi vào ngõ bí của thần
học cho rằng luật pháp là sự thể hiện ý chí của Thượng đế. Ở đây, chúng tôi muốn nói rằng luật pháp
là sự trưởng thành của ý thức đạo đức thể hiện qua sự đồng thuận chung.

Luật pháp giúp đỡ con người hiện thực hóa ước vọng được trưởng thành trên tiêu chuẩn xã hội.
Khi tư duy và nhân cách trưởng thành, con người được tự do hơn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CHƯƠNG	SÁU
 

LUẬT PHÁP VÀ ĐẠO ĐỨC
 

Trị dân cần phải theo số nhiều mà bỏ số ít, vì vậy không nên chăm chú đến đức hạnh mà phải
chăm chú đến pháp luật. Hàn Phi Tử (300 (?) trước Tây lịch)

The moral imperative is the demand to become actually what one is essentially and therefore
potentially. (Mệnh lệnh đạo đức là sự đòi hỏi con người hiện thực hóa tinh hoa, và do đó tiềm
năng của mình.) Paul Tillich (1963)

 
Sau khi đánh đuổi được quân Minh, Trung Hoa, trước khi lên ngôi, Lê Lợi, tức Lê Thái Tổ,

dưới danh hiệu Bình Định Vương, tuyên bố,
 
Từ xưa đến nay, trị nước phải có pháp luật, người mà không có phép để trị thì loạn. Cho nên ta bắt chước đời xưa đặt
ra pháp luật để dạy các quan dưới đến nhơn dân cho biết thế nào là thiện ác, điều thiện thì làm, điều ác thì tránh, chớ

có phạm pháp.(70)

 
Với nền tảng ý thức đó, Lê Lợi chuẩn bị một nền tảng “vương quyền pháp trị” cho triều đại của

ông, kết quả là những điều luật được ban hành, trong bộ Quốc Triều Hình Luật. Câu nói trên của Lê
Lợi nhấn mạnh đến hai mục đích của luật pháp: trật tự và đạo đức. Câu nói “điều thiện thì làm, điều ác
thì tránh” biểu tượng một nội dung mệnh lệnh [normative order] cho giá trị đạo đức đương thời. Đạo
đức xã hội được thể hiện bằng câu nói trên nhằm để cho cá nhân ý thức (1) giá trị tiêu chuẩn và (2)
mang bổn phận thi hành.

Thời đại của Lê Lợi, thế kỷ thứ XV, là thời đại còn phôi thai đối với khái niệm pháp trị trong xã
hội Việt Nam. Ở đó, trách nhiệm của Lê Lợi thật là khó khăn trong sứ mạng khai mở ý thức. Đây là
đoạn đầu của một hành trình lớn để xây dựng quốc gia, khi mà đời sống nội tâm của dân tộc Việt còn
giản dị, mang nặng ảnh hưởng thần quyền, trật tự xã hội còn ít phức tạp và cơ cấu tổ chức nhà nước
chưa trưởng thành. Ở thời điểm đó, câu nói của Lê Lợi được công nhận như một lời khuyên răn của
một người cha già, đóng vai trò “thiên tử,” cả về chính trị và đạo đưc.

Đó là chuyện của 500 năm trước.
Ngày nay, ở các quốc gia dân chủ pháp trị tiền tiến, luật pháp hợp thức hóa giá trị đạo đức. Khi

luật pháp đã ở vị trí thượng tôn, thay thế chức phận đạo đức, thì cá nhân lại phải đương đầu với sự
khủng hoảng của giá trị nội tâm khi họ không còn phải đối diện đạo đức như là cơ chế cai quản hành vi
của họ nữa. Bản chất của sự khủng hoảng này là sự đi tìm giá trị (value) mới trong sự trung hòa đạo
đức (amorality). Tình trạng trung hòa đạo đức trong một xã hội tiền tiến dân chủ pháp trị khác với sự
băng hoại của đạo đức trong những xã hội chậm tiến đang trải qua những khủng hoảng chính trị, kinh tế
và xã hội. Bản chất khủng hoảng giá trị của con người trong quốc gia tiền tiến có tính cách chức năng
đạo đức (functional crisis) hơn là sự ngự trị của tiêu cực, xấu xa. Giáo sư Allan Bloom, trong cuốn
The Closing of the American Mind (Sự Khép Kín của Đầu Óc Người Mỹ), diễn tả sự khủng hoảng
giá trị này như sau:

 



... con người trong cái mệt mỏi hiện tại có thể thoải mái an lành hơn nếu họ tin vào Thượng đế, Trời đất hay giá
trị cung cấp bởi lịch sử. Niềm tin trên còn chỗ đứng khi mà vị thế sáng tạo nhân loại được thành kính ngưỡng mộ.
Nhưng trong trạng huống kiệt sức của giá trị truyền thống, cá nhân phải được xô về vực thẩm, khủng khiếp trước thảm
họa hơn nữa về tương lai của chính mình để cho họ nhận ra được trách nhiệm trước số phận. Họ phải tìm nội tâm để

thiết kế điều kiện sáng tạo cho nền tảng giá trị cá nhân.(71)

 
Con người trong một quốc gia dân chủ pháp trị muốn tìm được đối tượng của giá trị, nhưng lại

mang khủng hoảng tư duy khi mà điều kiện mệnh lệnh của đạo đức đã trở nên không cần thiết. Đây là
giai đoạn trưởng trành của con người vì họ đã bước đến cung cách chủ động giá trị. Họ là con người
không tùy thuộc quá khứ, cổ tục.

Đối với tình cảnh “miếng cơm, manh áo,” “ăn sáng lo tối” của dân Việt Nam hiện nay, cơ hội đi
tìm giá trị là xa xỉ phẩm, là niềm hoài bão. Cá nhân ở Tây Âu có cơ hội đi tìm giá trị cá nhân cho
riêng mình nhờ vào một cơ chế xã hội đã trung hòa mọi áp lực tinh thần, cung cấp được miếng cơm,
manh áo tối thiểu và cần thiết để cho họ có thời giờ hơn, có cơ hội và phương tiện, có khoảng trống
riêng để sống với chính mình.

Khi so sánh thời đại Lê Lợi đối với khoảng thời gian hiện tại ở Hoa Kỳ như Bloom nói ở trên là
hai thái cực của một tiến trình chuyển động lâu dài của văn minh nhân loại. Từ một xã hội mà luật
pháp chính là mệnh lệnh nhà vua để củng cố giá trị vương quyền và trật tự xã hội cho đến tình trạng
trung hòa của giá trị đạo đức là một chuỗi dài mâu thuẫn giữa giá trị bất thành văn và cơ chế giá trị
cưỡng chế quốc gia. Hai thời đại này chia sẻ mẫu số chung của trật tự xã hội. Thời nhà Lê, dân chúng
chấp nhận giá trị vương quyền và đạo đức cổ truyền và thân phận làm dân. Ở đó, con người yên lặng
đối với thứ tự được xếp đặt trong khoảng trống ý thức quyền hạn và dân chủ. Thời đại của xã hội Mỹ
hiện nay thì con người thỏa mãn với trật tự xã hội dân chủ, pháp trị trong ý thức chủ động của cá nhân
đối với xã hội, quốc gia và Thượng đế.

Tuy nhiên, con người của thời đại nhà Lê và cá nhân ở Hoa Kỳ hiện nay cùng chia chung những
trì trệ của năng lực chuyển động. Thời nhà Lê, con người không ý thức đến vai trò của mình; thời bây
giờ, cá nhân có tự do chọn lựa chung nhưng thiếu động cơ để tìm chọn lựa. Cả hai con người chia sẻ
cái bất lực của vai trò cá nhân: Một đằng kia cá nhân không có ý thức và vị thế quyền hạn; đằng này
thì cá nhân thấy mình không làm gì được đáng kể vì xã hội đã quá tổ chức, bão hòa, và không còn
khoảng trống cho cá nhân tung hoành.

Con người nào có hạnh phúc hơn? Có lẽ chúng ta không biết được. Nhưng chiều hướng tiến hóa
về tình trạng con người và nhân sinh quan kiểu Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Có thể đây là một
khẳng định vô căn cứ; nhưng nói như Hans Blumenberg trong cuốn The Legitimacy of the Modern
Age (Biện minh của thời cận đại) thì hiện tượng xã hội Tây Âu hiện nay hàm chứa một “internal
logic” tiềm ẩn trong hành trình chuyển động của lịch sử. Nói một cách khác thì chúng ta không thể
tránh cái màu sắc và bản chất hiện tại, mà xã hội và con người Tây Âu một phần thể hiện được, vì tất
cả là kết quả của ý thức tiến hóa tự nhiên của nhân loại.(72)

Cái tiền đề ở đây là chúng ta có thể rút ngắn những kinh nghiệm khủng hoảng để vươn qua khỏi
hiện tại bằng cách bước qua những hy sinh mà Tây Âu đã chịu đựng. Để từ đây, chúng ta đi tìm một
nền tảng đạo đức luật pháp cho Việt Nam.

Đạo đức là cơ chế tinh thần cái quản nội tâm. Luật pháp là cơ chế tổ chức cai quản hành vi.
Trước hết chúng ta hãy nhìn đến biên độ chức năng và khả thể của pháp luật đối với đời sống tinh thần
và tác động hành vi của con người. Luật pháp không thể trừng phạt ý tưởng dù ý tưởng đó là mầm
mống đe dọa trật tự xã hội. Pháp luật dân chủ không thể đi vào bối cảnh ý thức cá nhân vì như thế sẽ đi
vào phạm trù độc tài và kiểm soát tư tưởng xảy ra trong các quốc gia lạc hậu chính trị. Con người
sống và ý thức trên mặt chuyển động mâu thuẫn giữa hành vi và tư tưởng, giữa thực tế và ảo tưởng,



giữa ảo mơ (fantasy) và ước vọng (wish). Luật pháp không thể trừng phạt ảo mơ giết người để thỏa
mãn hận thù cá nhân cho đến khi cá nhân đó thực sự thực hành ảo mơ đó. Đây là giới hạn thực tế của
một chu vi, chọn lựa trên căn bản khả thi. Vấn đề chứng cớ, vấn đề hiệu quả của luật pháp bắt buộc sự
cưỡng chế và trừng phạt khi cần thiết mà thôi.

Trong khi đó đạo đức lên án ý thức mang nội dung độc ác hay xúc phạm vào những ý niệm về lẽ
phải. Luật pháp chỉ có thể hành xử chức năng của mình khi tư tưởng hay ước vọng đã được thực thi mà
thôi. Năng lực đạo đức cai quản mầm mống; trong khi luật pháp quản chế những tác động có hại cho xã
hội.

Trong trường hợp giết người, đạo đức xã hội lên án sát nhân và dừng lại ở đó. Do đó, đạo đức
bất lực nếu cá nhân giết người và nhe răng cười trước sự lên án của xã hội. Đạo đức tôn giáo lúc đó
bước vào và nguyền rủa rằng hắn sẽ bị đày vào địa ngục hay kiếp sau sẽ bị trả báo. Tôn giáo có thể có
tác động hơn vì kẻ sát nhân có thể sợ trước cái không chừng và không biết được của tương lai với
những vấn đề huyền nhiệm vượt ra khỏi kiến thức thường nhật. Nhưng nếu kẻ sát nhân mang chủ nghĩa
vô thần - tương đối luận về đạo đức, thực nghiệm luận về thần quyền và siêu hình - thì tôn giáo đành
bó tay.

Đạo đức (xã hội và tôn giáo) tạo nền tảng để cai quản phạm trù thường nhật và đều đặn, tạo mẫu
số chung để nhận diện ra bất thường tính để xác định bối cảnh chi phối của luật pháp. Như trường hợp
sát nhân trên, luật hình sự khi trừng trị kẻ sát nhân sẽ thể hiện nền tảng đạo đức, thế tục hóa giá trị siêu
hình, hợp thức hóa giá trị và mệnh lệnh đạo đức xã hội nhằm vào kẻ vi phạm. Ở đây, kẻ sát nhân sẽ bị
trừng phạt công khai, rõ ràng, ngay tức khắc, và xứng đáng theo mức độ tội ác. Luật pháp, nếu hành xử
nghiêm minh, công bằng, hiệu năng sẽ ổn định xã hội, tạo điều kiện an sinh, nêu gương cho người khác,
và ngay cả, cứu rỗi cá nhân đó ngay ở trong “kiếp này.” Biết bao nhiêu người vi phạm tội ác “mala-
in-se” (vi phạm đạo đức hiển nhiên) - khi bị xử án sẽ kêu lên, “Vâng, tôi là kẻ có tội, hãy trừng phạt
tôi.” Luật pháp cho kẻ đó được thấy cái “quả báo” của hành vi của mình, họ chấp nhận trừng phạt mà
không cảm thấy oan ức mà còn cho rằng “mình đã làm thì phải chịu.” Ngoài ra, luật pháp cũng chấm
dứt cái chuỗi dài tác động hận thù mà chúng ta thấy ở các xã hội vô pháp mà trong đó, con trả thù cho
cha, trò luyện võ, bỏ cả cuộc đời đi tìm kẻ hại sư phụ để báo thù. Luật pháp công khai, phơi bày, và
chấm dứt ân oán liên miên mà nạn nhân không thể giới hạn được.

Cũng có rất nhiều trí thức Việt Nam, nhất là giới ở hải ngoại hay đô thị, mang hoài tưởng rằng
thôn xóm Việt Nam xưa nay, chỉ cần đạo đức, tục lệ mà vẫn yên lành, an ninh, cho nên không cần luật
pháp. Lý luận này bắt nguồn từ sự thiếu kinh nghiệm, hoặc “tính dân tộc” cực đoan. Làng xóm Việt
Nam có thể ổn định nếu xã hội Việt Nam cứ ở trong tình trạng đứng yên với kinh tế nông nghiệp,
vương quyền quân chủ, không có chiến tranh, không bị văn hóa ngoại lai xâm nhập. Nhưng những điều
kiện trên không thể có được. Những năm trước 1965, trước khi chiến tranh Nam - Bắc ảnh hưởng
nhiều đến thôn quê Việt Nam, dân quê có thể đem trái cây và thịt gia súc dâng cúng ngoài đình làng,
thắp hương, bỏ đó về nhà, hôm sau lấy về. Nhưng về sau này, nạn đánh cắp đồ cúng xảy ra quá trầm
trọng, dân làng không còn để qua đêm nữa. Đây chỉ là một trường hợp nhỏ mà thôi. Nạn cắp gà, heo,
nạn hiếp dâm và cả giết người, lan tràn trước sự bất lực của thôn xóm vì sự thiếu vắng luật pháp khi
mà đạo đức và truyền thống cổ tục không còn năng lực để cai quản con người trước dao động lật
ngược tất cả mọi giá trị mà thôn xóm xưa nay đặt nền tảng.

Đạo đức chỉ có thể trừng phạt nếu kẻ vi phạm có tòa án lương tâm cho chính mình. Điều này chỉ
có một giá trị giới hạn vì đạo đức thay đổi theo thời gian, địa lý, khác biệt tùy hoàn cảnh và từ cá nhân
đến cá nhân. Đạo đức tạo nền tảng bổ sung nhưng không thể thay thế luật pháp trong xã hội tiền tiến
được. Đạo đức chỉ có hiệu lực với những vi phạm có tính cách “mala-in-se” - hành vi vô đạo đức mà
xưa nay ai cũng công nhận, ví dụ, ăn cướp - nhưng không thể đóng vai trò nào cho những vi phạm



“mala-prohibita” - vi phạm luật không mang nội dung đạo đức, ví dụ, luật giao thông. Như đã nói
trong những trang sách trước, luật pháp không những chỉ tạo nền tảng ổn định mà còn cung cấp điều
kiện để tiến bộ. Đạo đức không nói gì đến lưu thông hàng hải, ô nhiễm môi sinh, quy luật cổ phần cho
công ty, thuế lợi tức, thủ tục hình sự cả. Đạo đức có thể tạo nội dung tin tưởng lẫn nhau để ký hợp
đồng nhưng không thể giải quyết nếu có sự tranh chấp điều khoản của văn kiện. Đạo đức có thể trả lời
những vấn đề rõ ràng; nhưng không thể có sự nhận định từng phần và có tính điều kiện hay khi cả hai
bên tranh chấp đều chắc chắn về vị thế của mình mà chỉ cho phía bên kia là sai. Đạo đức là vấn đề của
cá nhân, nhưng lại không thể tạo tiêu chuẩn mong mỏi để cho cá nhân đánh giá được hậu quả và chọn
lựa hành vi của mình.

Tuy nhiên, mặc dù lý luận như ở trên, chúng tôi vẫn xác nhận là luật pháp không thể hoàn toàn
thay thế đạo đức được vì hai phạm trù tác động và chi phối khác nhau. Luật pháp cần nền tảng đạo đức
cũng như đạo đức trông cậy vào luật pháp. Đạo đức, như Paul Tillich quan niệm, là sự kêu gọi phát
huy khả năng bản thân của cá nhân trong ý thức trách nhiệm đối với xã hội, phát hiện tiềm năng và hiện
thực nó đến mức tối đa để mưu cầu hạnh phúc và an lạc cho tâm hồn.(73) Quan niệm này khác với đạo
đức có tính cách thần học trong truyền thống “tìm về nước Chúa” trong Cơ đốc giáo hay “giác ngộ, tìm
ra Phật tánh” trong Phật giáo. Đạo đức, theo định nghĩa xã hội học, là một nền tảng giá trị có lợi nhiều
cho xã hội và phát huy được hướng đi về chân, thiện, mỹ cho con người. Tiêu chuẩn của đạo đức đặt
chân đứng trong đời sống nội tâm và không mang sức mạnh trừng phạt bên ngoài, khách quan.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là đạo đức chỉ có đương đầu với nội tâm, còn luật pháp
thì không. Thực tế thì căn bản lý luận pháp lý và tiêu chuẩn định tội của Tây phương đều chứa đựng
nhiều yếu tố nội tâm và đạo đức.

Trước hết, luật pháp chỉ quy trách cá nhân nếu hành vi của họ có chủ ý (intent). Trong hình luật,
ý niệm này mang nguồn gốc lâu đời với từ ngữ Latin “mens rea” (đầu óc tội phạm). Cá nhân không
chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nếu trong hoàn cảnh thông thường, họ không có khả năng chủ
động, ví dụ như trường hợp bị cưỡng bức hay điên loạn. Như vậy, chủ ý vô đạo đức phải hiện diện
cùng với hành vi phạm pháp là hai yếu tố cần thiết để trừng phạt trong luật pháp. Mức độ trừng phạt
cũng tùy theo hoàn cảnh phạm pháp. Giết người có tính toán, có chủ mưu sẽ bị án nặng hơn giết người
vì nóng nảy, ghen tuông làm mất trí khôn chủ động. Trong các vấn đề dân luật, ví dụ như luật “Torts”
của Hoa Kỳ, chủ ý ác tâm sẽ bị phạt dưới hình thức bồi thường để trừng phạt (punitive damage); hay
trong luật bôi nhọ phỉ báng, “ác ý” (malice) là yếu tố cần thiết để phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như ở
Đức quốc, điều khoản 226 của Dân luật Đức cấm cá nhân hành xử quyền hạn hợp pháp của mình nếu
sự hành xử đó chỉ có mục tiêu duy nhất là để hại kẻ khác. Nếu một thương gia mở lên cơ sở kinh doanh
không để buôn bán mà chỉ chủ ý phá hoại cơ hội và phương tiện làm ăn của kẻ khác vì thù nghịch cá
nhân, thì thương gia này phải chịu trừng phạt dân luật. (Ví dụ, Boggs V. Duncan Shell Furniture Co. ,
N.w. 482 (Iowa, 1913); hay, Dunshee V. Standard Oil Co., 132 N.W. 371 (Iowa, 1911)).

Ngược lại, đạo đức cũng lên án những người mang “tâm Phật” mà không chịu “giang tay cứu độ”
trong lúc cần thiết để giúp đỡ kẻ khác một cách dễ dàng. Nói theo William E. Hocking thì, “động cơ
đạo đức là vô nghĩa nếu nó không chuyển động được tay chân của cá nhân và cơ cấu xã hội.”(74) Đạo
đức không thể tròn đầy cho đến khi nào nó là động cơ của hành động để làm lợi ích cho tha nhân và xã
hội. Những nhà tu hành ngồi cầu nguyện trong cơ sở tôn giáo của mình, tránh việc làm, việc thiện, sợ
dấn than, là những người đạo đức tật nguyền, hoặc họ là những kẻ làm biếng, trốn chạy trách nhiệm.
(Đối với tôi, hơi quá đáng, thì những vị “Bồ tát” hiện nay ở Việt Nam là những người chịu làm ăn, sản
xuất, buôn bán, tạo cơ hội và công ăn việc làm, mở lớn chiếc bánh kinh tế, giảm bớt khổ đau vật chất
cho đồng bào).

Tuy nhiên, luật pháp và đạo đức tranh chấp nhau trên nhiều phương diện. Nhiều hành vi cá nhân



bị lên án bởi đạo đức, nhưng luật pháp thì yên lặng, chẳng hạn, như phản bội tình cảm, hoặc luật pháp
cho phép, như sự phá thai ở Hoa Kỳ. Đạo đức đôi khi chỉ là vấn đề của không gian và giá trị nhất thời.
Trường hợp làm gián điệp thì được xem là hành vi ái quốc ở một quốc gia lại là phản quốc ở quốc gia
khác. Kẻ khủng bố của chiến tuyến này là chiến sĩ tự do của phe kia. Lịch sử chiến tranh không hơn
không kém chỉ là những tranh chấp để áp đặt đạo đức của mình lên kẻ khác. Đạo đức là đạo đức của
ai, ở đâu mà thôi. Trong những quốc gia (state) không mang đủ yếu tố đồng nhất về dân tộc (nation),
vấn đề tranh chấp và mâu thuẫn giữa đạo đức và luật pháp lại là vấn đề trầm trọng. Ở Ấn Độ, người
Ấn Độ giáo và tín đồ Hồi giáo muốn áp đặt giá trị, ví dụ về vấn đề thịt heo, thịt bò, lên phía khác, là
một vấn nạn khó xử khi tình cảm tôn giáo lạc hậu vẫn ngự trị cái bản chất văn hóa chính trị ở đó. Đạo
đức nuôi dưỡng đặc thù tính; trong khi luật pháp phát huy phổ quát tính. Đạo đức Do Thái giáo lên án
việc ăn thịt heo không liên quan gì đến giá trị phổ quát vốn xem việc tiêu thụ thịt heo chỉ là vấn đề
dinh dưỡng và kinh tế. Tiến trình mâu thuẫn này sẽ bị loại bỏ khi trình độ dân trí được nâng cao để đời
sống lý trí và ý thức vượt qua cái ao tù tình cảm của truyền thống, tôn giáo, phe nhóm, dân tộc.

Hiệu lệnh của đạo đức chỉ có tìm thấy trong đời sống tập thể mà trong đó, hiệu lệnh này cần thiết
để duy trì trật tự ở thời buổi phôi thai nhằm ngăn chặn hung hăng tính, giảm thiểu bản năng sinh vật
trong con người, phát huy nhân bản tính, tạo điều kiện sống chung hòa bình. Đạo đức phát huy cá nhân
vượt ra khỏi bản tính ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, vì nếu con người sống độc lập, đạo đức trở nên
không cần thiết vì đạo đức, như nói ở trên, là giá trị tương quan trong đời sống tập thể mà thôi. Nói
như B.F. Skinnner thì “một cá nhân độc lập, cô độc (autonomous man) là một ngoại lệ hạnh phúc” vì
hắn không bị trói buộc và không bị điều kiện hóa bởi mệnh lệnh đạo đức tập thể.(75) Mọi cứu cánh của
đạo đức đều không những chỉ khuyến cáo vô luân, phát huy từ tâm, ý tốt mà còn tác động, khuyến khích
hành động nữa. Vì vậy, đạo đức tạo nên vấn đề “thọc gậy bánh xe” khi mâu thuẫn giá trị giữa phạm trù
khác biệt nhau dang tay vào lãnh thổ của kẻ khác khi mà vấn đề chỉ có thể, và nên để, cho luật phát
giải quyết.

Đạo đức bổ túc cho luật pháp để xây dựng phẩm chất xã hội trên hai mức độ. Thứ nhất là những
mệnh lệnh luân lý cần thiết, không thể thiếu được cho một xã hội có trật tự. Đòi hỏi tránh bạo động,
gian dâm, cắp của, giết người là những mệnh lệnh đạo đức và cưỡng bách luật pháp. Thứ hai là những
đòi hỏi ích lợi như lòng tín cẩn, rộng lượng, hòa giải, trung thành để bổ túc và xây đắp cho sự vững
mạnh của trật tự và phẩm chất đời sống. Luật pháp cần đạo đức để bảo cá nhân “đừng làm bậy” cũng
như cần đạo đức để khuyên cá nhân “nên làm như thế.” Mức độ bạo động, phạm pháp, gian lận, bội tín
sẽ lên một mức không thể chấp nhận được nếu luật pháp không có nền tảng của những mệnh lệnh, đòi
hỏi và kêu gọi của đạo đức. Tiếng kêu của lương tâm giải quyết những khoảng trống công lý, trật tự và
pháp luật không chi phối. Một món nợ không bằng chứng, mất thời hiệu để tranh tụng có thể được hoàn
trả nếu người mắc nợ cảm thấy phải cần trả vì đạo đức, vì công bằng. Nếu món nợ này không được trả,
người chủ nợ dù bất lực trưđc luật pháp vẫn là một nạn nhân có thể dùng những phương tiện tiêu cực
khác để “đòi lại” cái bất công đạo đức này. Đạo đức có thể tạo áp lực, tạo dựng giá trị xã hội song
song với đời sống luật lệ, vì muốn vươn lên, cá nhân không những chỉ tuân luật lệ, mà còn phải bị chi
phối bởi đạo đức đương thời. Đạo đức tạo luống đất màu mỡ cho đồng ruộng pháp lý. Luật pháp là bờ
giữ ruộng, nhưng đạo đức là nước để nuôi mạ non. Luật pháp là điều kiện ắt có; đạo đức là điều kiện
đủ, để xây dựng và ổn định quốc gia xã hội.

 
ĐẠO ĐỨC LÀ NỀN TẢNG BIỆN MINH CHO LUẬT PHÁP
 
Luật pháp, đặc biệt là hình luật, phải được kiến tạo vì nhiều lý do. Đạo đức cung cấp lý do hiện

hữu, giải thích cứu cánh của tính cưỡng chế cho luật pháp. Tạo sao cấm sát nhân? Câu trả lời có thể



ngắn gọn, vì vô luân lý, vô đạo đức khi mình đóng vai “Thượng đế,” chủ động sự chấm dứt đời sống
của một người khác, ngược với ý muốn của họ. Dĩ nhiên còn nhiều lý do; nhưng đạo đức là biện minh
rõ ràng và thường được chấp nhận. Ý niệm công bình và công lý đặt nền tảng đạo đức cho sự trừng
phạt luật pháp. Chúng ta có thể hỏi ở đây rằng, có phải đạo đức đòi hỏi ta tha thứ? Có phải đức Phật
dạy ta phải “Lấy ân trả oán”? Chúa Jesus “Đưa má phải nếu kẻ khác đánh má trái”? Trả thù, trả đũa,
"một mắt đền một mắt," hay "nợ máu trả bằng máu," là công lý có nội dung đạo đức? Đạo đức nào?
Tại sao phải trừng phạt?

Đạo đức, như đã phân tích trước đây, chỉ là những mức độ giá trị để cai quản cá nhân, đặc biệt
là về đời sống nội tâm, đặt khuôn phép cho động cơ cá nhân. Đạo đức có tính chất khẳng định, “Con
đừng có giết người” nhưng dừng lại ở đó. Luật pháp, dựa trên khẳng định này, kiến tạo cơ chế để giảm
thiểu vi phạm đạo đức đó. Hình luật, thí dụ, khi đối với tội sát nhân, sự trừng phạt nhằm nhiều mục
đích:

Thứ nhất, đe dọa (deterrence) những kẻ có ý tưởng phạm pháp.
Thứ hai, để ngăn chặn sự tái phạm - bỏ tù hay xử tử phạm nhân (incapacitation).
Thứ ba, để tu sửa, cải hóa phạm nhân;
Thứ tư, để trừng phạt;
Và quan trọng hơn,
Thứ năm, để xác định giá trị đạo đức xã hội.
Đối với tội giết người, chúng ta thí dụ tiếp tục, xã hội muốn xác quyết rằng hành động đó không

thể tha thứ vì, có thể nạn nhân (thân nhân) xoá bỏ hận thù, lấy ân trả oán, quên đi án mạng; nhưng xã
hội thì không thể bỏ qua. Luật pháp là lương tâm tập thể mang nội dung nhất quyết và kỷ luật. Tội phạm
phải được giải quyết trên tiêu chuẩn thực tế, thực nghiệm để thỏa mãn nhu cầu khách quan, vốn khác
với đạo đức nội tâm của cá nhân mà tập thể phải chọn lựa. Đây là biện minh đạo đức kiểu Hi Lạp,
trong đó “lẽ phải đòi hỏi một cá nhân phải chết còn hơn là cả một tập thể bị hủy hoại.” Biện minh này
đối chọi mãnh liệt với tiêu chuẩn đạo đức pháp lý của Emamuel Kant, phác họa trong luận đề The
Metaphysical Elements of Justice (Những Yếu Tố Siêu Hình của Công Lý) như sau:

 
Sự trừng phạt pháp lý không thể được dùng như là một khí cụ phục vụ một mục tiêu khác cho xã hội hay cho chính kẻ
phạm nhân nhận lãnh trừng phạt đó; nhưng vì lý do duy nhất, trong tất cả trường hợp, là hắn đã phạm tội; vì con người
không thể dùng như là một phương tiện cho bất cứ mục đích nào... Tội nhân phải được xác nhận, đầu tiên, là hắn đáng
để bị trừng phạt... Luật pháp khi trừng phạt thể hiện mệnh lệnh tối cần... Nếu hắn sát nhân, hắn phải chết. Thế nên,

không có trừng phạt, hay biện minh nào khác.(76)

 
Đạo đức pháp lý của Kant có căn bản trên ý niệm “a priori” (“tiên thiên”: phạm trù ý thức

không dựa trên, và có trước, kinh nghiệm) về tội ác và sự độc đáo của cá thể (autonomy of human). Kẻ
phạm tội phải bị trừng phạt, theo Kant, cho dù cả thế gian đã chết hết, hay đã tha. Quan niệm này tương
tự như thuyết “quả báo luân hồi” của Phật giáo. Kẻ giết người bị nướng ở cửa Diêm vương không phải
vì nhân loại, hay vì tập thể, hay vì chính hắn. Lửa đốt cháy hắn vì, như luật nhân quả, hắn phạm tội và
phải bị trừng phạt. Thế thôi.

Trong khi đó, biện minh trừng phạt của nhà luật học H. Morris, viết trong luật đề On Guilt anh
Innocence (Luận Về Tội Và Vô Tội) thì trừng phạt pháp lý là một cái giá phải trả, một gánh nặng phải
được gánh vác để con người biết đến giá trị tự chế khi đối chọi với khả thể tác động. Morris nhấn
mạnh,

 
Phạm nhân, khi thất bại về khả năng tự chế, cho dù hắn có muốn vậy, hắn đã phế bỏ gánh nặng tự nguyện trên

vai, và do dó, hưởng được lợi thế đối với tha nhân, những người hành xử tự chế. Sự trừng phạt pháp lý, do đó, là một cơ



chế đồng hưởng lợi và trách nhiệm với điều kiện là nếu cá nhân vi pháp phải gánh nặng trách nhiệm trên vai đó.(77)

 
Đối với Morris thì trừng phạt, theo lý luận trên, là vừa phải (reasonable) và công bình (just).

Khi bị trừng phạt, tội nhân trả lại xã hội món nợ của hắn, thiết lập lại cân bằng của mối tương quan xã
hội. Tha thứ, hay ân xá, có thể tái lập cán cân nhưng đây là trường hợp hiếm có. Vì nếu ân xá, tha thứ
trở thành thường nhật, cá nhân sẽ coi thường gánh nặng trách nhiệm để tự chế, mà nếu không có, xã hội
sẽ xáo trộn.

Trong khi đó, J.F. Stephen của Anh quốc, viết trong cuốn A History of The Criminal Law of
England (Lịch Sử Hình Luật Anh quốc), thì án lệnh trừng phạt pháp lý là phương tiện để biểu lộ sự
lên án, ghét bỏ tội phạm đó.(78) Đây cũng là quan niệm thông dụng của hệ thống pháp luật Anh quốc.
Ngoài ra E. Durkheim, triết gia Pháp (1858-1917), cũng trong tinh thần trên, cho rằng mục đích của sự
trừng phạt pháp lý là làm lành vết thương tập thể mà tội nhân đã tạo nên. Khi trừng phạt, luật pháp duy
trì sự gắn bó của xã hội, củng cố sức mạnh tiềm năng của tập thể, phát huy lương tâm của con
người.(79)

Nhưng với một cái nhìn độc đáo, hãy lắng nghe Karl Marx:
 

Có phải chúng ta đang lừa gạt chính mình khi gán cho cá nhân gánh nặng “tự do ý lực” (free will) - một phẩm
chất của cá nhân - khi mà bối cảnh xã hội phức tạp áp đặt lên cá nhân cái động cơ cho hành vi của họ? Có nên suy
tưởng sâu hơn về một chế độ (pháp luật) để thay thế hệ thống hiện tại, cái nguồn gốc sản xuất tội ác, hơn là vinh danh

người treo cổ thòng lọng giết bao nhiêu phạm nhân chỉ để dành chỗ trống cho những phạm nhân mới?(80)

 
Theo lý luận này của Marx thì sự trừng phạt pháp lý chính nó là bất công vì nguồn gốc của tội

phạm là sự khiếm khuyết của xã hội và hệ thống pháp luật đang hành xử tội phạm đó. Theo Marx thì,
tổng quát, tội ác phát xuất từ hai nguyên nhân: [1] Nhu cầu và sự bị tước đoạt và bị bóc lột của thành
phần yếu thế trong xã hội, và [2] động cơ tham lam và ích kỷ được phát sinh và củng cố trong xã hội
kinh tế tư bản. Đây là cái nhìn duy kinh tế - mọi sự bất thường, tội ác đều vì hoàn cảnh hay bản chất
của hệ thống kinh tế đó gây ra. Trong môi trường kinh tế xã hội tư bản, theo Marx, thì con người bị tha
hóa đến độ động cơ và hành vi của họ không còn là của chính họ mà là của một nạn nhân, không chủ
động được nhân bản tính mà đã bị tước đoạt. Từ đó, tội ác trong xã hội tư bản là chuyện thường, phẩm
chất tội ác đó phải có vì con người, đa số, không thể làm gì được hơn. Đây là nội dung chính của
Marxism. Từ bối cảnh kinh tế xã hội trên, Marx phác họa đời sống tập thể trong đó ý niệm cộng đồng
là hạt nhân chính của tư tưởng. Marxism cho rằng tương quan chân thật, nhân bản và khả năng tự chế
đạo đức của con người chỉ có thể thực hiện được trong những cộng đồng chân thực, xây dựng bởi mối
liên hệ chân thành, hỗ tương, tôn trọng và kính phục lẫn nhau trên cảm nhận của giá trị nhân bản chung.
Lý luận và giấc mơ trên công nhận nền tảng luật pháp như là một cơ chế vận dụng sự hỗ tương
(reciprocity), “có qua, có lại.” Nếu nạn nhân của xã hội không thừa hưởng gì cả, không có lợi nào khi
sống trong xã hội, thì cá nhân đó không mang “gánh nặng” trách nhiệm nào hết, không có tôn trọng trật
tự xã hội đã tước đoạt nền tảng nhân bản của họ.

Theo W.Murphy, một luật gia Mỹ, dựa tên lý luận của William Bonger trong luận đề
Criminality and Economic Condition (1916) (Vấn Đề Hình Phạm Đối Với Điều Kiện Kinh Tế) thì
điều khẳng định trên đã được chứng minh qua thực tế tội phạm ở Hoa Kỳ. Trong số khoảng hơn một
triệu phạm nhân bị truy tố ở Mỹ hàng năm, đa số lớn (khoảng 80%) là thành phần đến từ giai cấp thấp
nhất, nghèo khổ nhất - dưới cái 15% đáy cùng kinh tế - của xã hội. Chúng ta có thể cho rằng số người
này nghèo vì họ “xấu xa”; nhưng theo Murphy, thì chúng ta cũng phải nhìn ngược lại, họ xấu xa vì họ
nghèo khổ.(81)



Nếu nền tảng biện minh của sự trừng phạt của pháp lý là đạo đức công lý, kẻ ác, kẻ vay phải trả,
thì đạo đức này không đủ giá trị để kêu gọi sự trừng phạt những nạn nhân kinh tế, vì đói khổ, mà trở
nên tội phạm. Có phải những động cơ tham lam, giành giựt, tham vọng làm giàu đang được cổ súy bởi
xã hội? Nếu tôi không có cơ hội và phương tiện để có cơm ăn, áo mặc, thăng tiến cá nhân, thì tôi phải
hành xử cái công lý của tôi chứ? Nếu tôi đói, tôi phải cướp giật. Ai làm cho tôi cướp giật? Có phải xã
hội này, với lớp son phấn đạo đức giả, cướp trên tay tôi phần cơm áo? Thế sao cái giai tầng đó lại
làm luật để bảo vệ cái thế ăn cướp của bọn chúng nữa! Đúng là bất công. Đây là những lý luận đầy
xúc động của trí thức Marxist. Murphy lý luận rằng, nếu căn bản lý luận của công lý của Kant và của
Rawls là sự hổ tương, thì kẻ nghèo khổ không có gì để cống hiến cho thế đứng hỗ tương đó cả. Tôi tôn
trọng luật pháp, nếu bởi vì dựa trên một tương thuận ngầm với xã hội, để hưởng quyền lợi từ sự ổn
định luật pháp; nhưng nếu tôi không có được gì cả khi tôn trọng luật pháp, thì xã hội đã vi phạm sự
tương thuận trên trước tiên, cho nên, lỗi không phải từ ở tôi.(82)

Murphy đưa ra một trường hợp biểu trưng của xã hội Hoa Kỳ: Một phạm nhân bị kết án cướp
của với vũ khí. Lý lịch cá nhân cho biết rằng hắn là người da đen, nghèo khổ, lớn lên trong gia đình
kiết xác, trong khu xóm tận cùng của kinh tế, cơ hội, đầy dẫy tội ác. Hắn, cũng như cha mẹ, anh em, họ
hàng của hắn đều thất nghiệp. Thất học từ nhỏ, không có gì, có ai để nhìn lên như là một mẫu người,
một mô hình để làm động cơ tiến bộ. Hắn bị tha hóa, từ lúc mới sinh, đối với cơ chế xã hội và luật
pháp chung. Hắn không đi đâu xa, không có cơ hội học hỏi tiếp xúc. Những gì hắn thấy và nghe đều bất
công và tiêu cực. Hắn sống trong những ổ chuột, đau ốm không có ai chăm sóc. Đi đâu, làm gì cũng bị
đe dọa, nhìn xuống, làm phiền bởi cảnh sát khi mà giới công lực chỉ coi dân da đen đều là tội phạm
mà không bao giờ cố gắng bảo vệ họ, mặc dù họ có là nạn nhân đi nữa. Hắn không có tiếng nói nào
trong hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông. Một thằng thấp cổ bé họng, bỏ quên, nghèo đói, bất
mãn, tha hóa. Thế thì hắn mang nợ, trách nhiệm với xã hội không? Nợ gì? Trách nhiệm nào? Hắn có
được cái khả năng chủ động ý lực tự do (free-will) để phải chịu trách nhiệm cho hành vi của hắn
không? Marxism trả lời là “không.”

Nhưng Marxism cống hiến được giải pháp nào? Thả người da đen này ra? Cho hắn đi học, cung
cấp phương tiện sinh sống cho ông ta để ông ta bắt đầu “mắc nợ” xã hội, để ý thức được trách nhiệm,
chủ động được ý lực của ông? Như thế thì tội phạm lại được tưởng thưởng, khích lệ hay sao? Thế còn
những người như ông ta chưa vi phạm luật lệ, thì hãy nên đi cướp của để có cơ hội được chú ý và giúp
đỡ? Nếu giúp đỡ, sao không giúp những người nghèo khổ khác chưa vi phạm luật pháp?

Marx và Bonger không trả lời được những vấn nạn trên vì thực tế lịch sử của hầu hết các mô
thức chính sách an sinh xã hội để đương đầu với vấn đề tội phạm vốn đã được thử nghiệm ở Hoa kỳ
đều thất bại.

Ớ đây, Marx chỉ nêu lên cái luận đề để phân tích căn bịnh xã hội mà không có giải pháp thực tế -
ngoại trừ những mô hình đầy tính chất ảo tưởng và utopian. Hãy nhìn tội ác, cướp bóc càng đầy dẫy ở
xã hội Việt Nam dưới chủ nghĩa Cộng sản vì sự băng hoại xã hội và kinh tế.

Tuy nhiên, những tiền đề xã hội và tiến trình nạn nhân hóa, tội phạm hóa mà Marx nêu trên là
một thực tế lịch sử và chính trị phải giải quyết. Nhưng sự giải quyết đòi hỏi một tổng hợp chính sách
kinh tế, xã hội tổng thể chứ không đánh mất thế đứng đạo đức của xã hội khi nhân danh luật pháp để
trừng phạt kẻ phạm luật. Dù dưới bất cứ hoàn cảnh, hệ thống kinh tế, xã hội nào, có những tội phạm
phải bị trừng phạt, vì thực tế đòi hỏi, và vì cá nhân có khả năng chủ động hành vi của mình, chứ không
vì nghèo khổ mà phải ăn cướp. Nên nhớ rằng đa số người nghèo khổ, thấp cổ bé họng, vẫn tôn trọng
luật pháp. Ớ đây, luật pháp, khi trừng phạt, có thể cứu xét hoàn cảnh để xử án nặng nhẹ, phải đi theo
từng trường hợp khi tuyên án (sentencing). Nhắc lại trường hợp người da đen trong ví dụ ở trên, trước
hết, phải bị định tội và chứng giải phạm tội (legal conviction), vì đó là sự xác định cần thiết cái thế



đứng đạo đức và chính thống của xã hội đối với vấn đề, trước khi cứu xét hình phạt thích ứng với hoàn
cảnh của ông ta.

Tiền đề đạo đức và luật pháp ở trên mà Marxism nêu lên đòi hỏi chúng ta nhìn lại hai phạm trù
khác biệt của vấn đề. Đạo đức đương đầu với động lực nội tâm; trong khi luật pháp là một hệ thống
tiêu chuẩn khách quan cưỡng bách cá nhân không được vi phạm. Những tương quan giữa hai phạm trù,
dù ở mức độ nào, vẫn không thể xóa cái biên giới. Phần lớn luật pháp là sự hợp thức hóa, cưỡng bách
giá trị đạo đức. Nhưng trên nhiều lãnh vực, luật pháp mang tính chất trung hòa, không mang màu sắc
đạo đức. Trường hợp của luật kinh doanh, luật thuế má, luật giao thông là những chọn lựa cưỡng bách
trên nhu cầu duy thực dụng. Có những luật lệ đi ngược lại với đạo đức của một đơn vị quần chúng.
Chúng ta hình dung được luật cho phép phá thai ở Hoa Kỳ và Tây Âu đi ngược lại với đạo đức của
Thiên Chúa giáo La Mã và phần lớn quần chúng bảo thủ. Ví luật pháp thường chứa đựng ẩn số đạo
đức; do đó, muốn xây dựng quy luật cưỡng bách, luật pháp phải tránh đừng để bị mâu thuẫn nặng nề
bởi luân lý số đông đặt trên nền tảng đạo đức.

Marxism đặt trách nhiệm: Chúng ta phải xây dựng lại một nền tảng đạo đức mới để cung cấp
biện minh cho luật pháp khi trừng phạt tội phạm là những nạn nhân của hoàn cảnh xã hội và kinh tế.
Nhưng, theo trách nhiệm này thì bao giờ xã hội mới có đủ tư cách pháp lý, nếu kinh tế và xã hội là
những vấn đề ra khỏi tầm tay, để giải quyết? Xã hội phải chấp nhận tội ác, theo lý luận Marxism, khi
xã hội còn bất công? Thành phần xã hội nào phải bị trừng phạt vì họ không là nạn nhân của hoàn cảnh?
Đi đến mức độ quá đáng, một phiên tòa sẽ trở thành một trường đấu tranh giai cấp? Chính trị hóa, tình
cảm hóa mọi vi phạm luật pháp? Phạm nhân ra trước “vành móng ngựa” sẽ được xét tội trên căn bản
lý lịch? Đây là cái mâu thuẫn, khó xử, thiếu thực tế, vô trách nhiệm cho vấn đề luật pháp và tội ác của
Marxism. Khi đối xử phạm nhân, ví dụ có lý lịch “vô sản,” thì tòa án Marxism coi hắn không được
trang bị bởi sức mạnh chủ động của ý lực tự do, vì thế nên không phạm tội. Có nghĩa là luật pháp coi
họ như là những “đứa bé” cần được trông nom. Còn nữa. Người “vô sản” này sẽ được cứu xét lý lịch
cho một số tội ác nào đó, ví dụ, nếu hắn lái xe vượt đèn đỏ, đụng chết người, hay gian lận trong lúc
trao đổi buôn bán, thì hắn có được giảm án hay tha thứ vì hắn nghèo khổ, bị áp bức? Vì nghèo khổ hay
bị áp bức, hay là một thành phần của giai cấp, có quyết định bản chất đạo đức (sức mạnh nội tâm) của
cá nhân đó? Hàng ngàn những câu hỏi tương tự sẽ phải đặt ra làm cho căn bản Marxism đối với luật
pháp trở thành không giải quyết được.

Marx chưa hề nói tới vai trò của luật pháp như là phương tiện để thực hiện giá trị xã hội phổ
quát. Marx và đệ tử của ông đặt nặng vấn đề chuyển hóa chính trị và xã hội trước và coi luật pháp là
khí cụ của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giai cấp. Cái ngõ kẹt của tiền đề chính trị Marxism là
nó không giải quyết được thế đứng của luật pháp. Nguyên tắc của cách mạng hay cải cách xã hội là gia
tăng cơ hội và phương tiện để hoàn tất ước vọng cá nhân trên căn bản tác động và kinh nghiệm tiệm
tiến. Marxism vi phạm nguyên tắc này khi cố gắng thực thi triết lý sử định luận (historicism) để sáng
tạo xã hội toàn thể bằng một mô hình trí thức không có căn bản thực nghiệm. Căn bản đạo đức xưa nay,
dù chậm tiến hay tiền tiến, dù ở Đông hay Tây, dân chủ hay độc tài, đều có một nền móng - a priori
mà Kant nói tới - bất cứ ở không gian và thời gian nào, những vấn đề đạo đức và luân lý vẫn giống
nhau. Nếu Marxism cố thay đổi nền móng xã hội mà bất lực trước giá trị a priori này, tư tưởng và
thực hành của nó sẽ phải thất bại.

 
ĐẠO ĐỨC LÀ ƯỚC VỌNG TIÊN HÓA
 
Nếu chúng ta xác nhận rằng mọi sự vật và hiện tượng đều đổi thay, chỉ có sự tiến hóa là không

thay đổi, và nếu sử định luận là căn bản tư tưởng để khai phá nhu cầu đạo đức, thì cứu cánh tiến bộ và



giải thoát con người phải là biện minh cho những phương tiện của quốc gia và xã hội. Từ nền tảng giả
định này, một căn bản đạo đức cho một quốc gia dân chủ pháp trị phải bắt nguồn từ bốn quan điểm
tổng quát:

Thứ nhất, đạo đức đương thời chưa thể hiện được tinh hoa của căn bản văn hóa ước vọng của
đa số. Đối với xã hội đang chuyển tiếp từ lạc hậu sang tiền tiến, đạo đức đương thời chưa bắc được
nhịp cầu để hàn gắn cái tình trạng vong thân của cá nhân đối với xã hội (đây cũng là lý luận căn bản
của Marxism).

Thứ hai, đạo đức pháp lý đặt trên giá trị tập thể, của lịch sử, mà sứ mạng là chiều hướng đi tới
để thỏa mãn ước vọng sinh mệnh và trưởng thành của công dân.

Thứ ba, đạo đức mang giá trị chức năng để phục vụ giá trị tập thể, thỏa mãn nhu cầu và cứu
cánh chính trị dân chủ.

Và thứ tư, đạo đức là một đơn vị văn hóa phải bị thay đổi, hoán chuyển, đào thải, chịu đựng
mâu thuẫn để biến hóa theo nhịp độ tiến hóa của xã hội.

Với những quan điểm căn bản đó, đạo đức chứa đựng cái nổi bật nhất là năng động tính để thỏa
mãn ước vọng. Đạo đức pháp lý không đặt căn bản đúng hay sai; mà chỉ đặt câu hỏi đến giá trị tiêu
chuẩn cưỡng chế đó đóng chức năng nào để thỏa mãn chính trị dân chủ của quốc gia và công dân. Khi
chính trị thỏa mãn được ước vọng đa số và năng động của công dân thì quốc gia là cơ chế đạo đức để
công dân được hiện thực hóa giá trị nhân bản và tự do của họ. Từ đó, đạo đức pháp lý là đạo đức của
công dân trên ý thức quốc gia. Biện minh của guồng máy cưỡng chế đạo đức pháp lý là sự đồng thuận
chính trị cần thiết thể hiện qua tiến trình luật pháp, hành pháp và tư pháp.

Thứ nhất, chúng ta hãy trở với quan điểm rằng đạo đức đương thời, bất cứ ở lúc nào và ở đâu,
vẫn còn thiếu cái tinh hoa phổ thông của đa số. Tức là, một cá nhân vừa phải, một pháp nhân của chính
trị dân chủ, chưa tìm được giá trị ước vọng được đáp ứng bởi tiêu chuẩn đạo đức. Từ đó, khoảng ngăn
cách xảy ra giữa cá nhân đó với xã hội tạo nên tình trạng vong thân - họ đánh mất giá trị nội tại trước
sự xâm lược của hoàn cảnh sống và bối cảnh khách quan. Vấn đề chỉ là mức độ, không có thể chế dân
chủ nào có thể hoàn toàn lấp được cái hố khoảng cách này, mà cũng vì nó là cần thiết trong vai trò của
động cơ tiến hóa. Luận đề này có gốc rễ sâu xa từ thần học và triết học Tây phương, khai phá rộng lớn
bởi Hegel và Marx. Đạo đức xã hội không phải là giá trị tôn giáo dù tôn giáo đó là “quốc giáo” của
thể chế chính trị đương thời. Marx chỉ trích rằng những nhà làm luật Cơ Đốc giáo ở thế kỷ của ông
không biết phân biệt được phạm trù đạo đức khác xa với giá trị và niềm tin tôn giáo. Dân chúng Tây
phương luôn nhầm lẫn rằng những mẫu mực đạo đức phổ quát chung cho nhân loại đều bắt đầu từ tôn
giáo. Tôn giáo chấp nhận đạo đức của họ từ niềm tin và không cần có cơ sở lý luận, phạm trù tư duy
cũng chỉ hạn hẹp cũng như chu vi của tổ chức và tinh thần độc đoán của giáo lý. Trong khi đó, đạo đức
mang giá trị phổ biến, có căn bản của suy tư và lý luận. Theo Marx, đạo đức tôn trọng thế đứng độc
lập của tinh thần cá nhân như là đối tượng của một chủ thể tối thượng.(83) Nhưng Marx lại đi vào cái
phạm trù ngây thơ của truyền thống triết học luật tự nhiên (natural law) khi quan niệm rằng, muốn hiện
thực hóa đạo đức xã hội, người dân cử, đại biểu quốc hội (legislators) không làm luật. Marx nói, “Họ
không làm luật, không sáng tạo luật mà chỉ công thức hóa luật tự nhiên mà thôi. Họ biểu hiện cái nội
dung tinh thần và giá trị tương quan bằng luật thành văn mà thôi.”(84) Marx nói như thể rằng có một nền
tảng luật pháp rõ rệt nào đó trên căn bản đạo đức phổ quát, không có từ tôn giáo, để nhà làm luật chỉ
thành văn bản mà thôi. Marx từ chối trách nhiệm làm luật là công tác sáng tạo một cơ sở đạo đức tập
thể bắt nguồn từ kinh nghiệm thực dụng đời sống để thỏa mãn nhu cầu và ước vọng tiến bộ của tập thể.

Tuy nhiên, Marx đã đúng khi cho rằng đạo đức bắt nguồn từ, và phải có căn bản của, sự độc lập
của ý lực và lý trí cá nhân. Cá nhân phải bị và nên đi theo lẽ phải đạo đức - hướng dẫn bởi lý trí và
chọn lựa sáng suốt, hơn là sự mù quáng bởi niềm tin. Marx chỉ trích mạnh quan điểm của Hegel cho



rằng đạo đức bao gồm hai mặt: tinh hoa đạo đức (ethical essence) và đạo đức thể hiện (ethical
existence). Theo Marx thì không có một đạo đức tinh hoa, tức là tiêu chuẩn nào cả, mà chỉ có đạo đức
của xã hội mà thôi; rằng đạo đức xã hội chỉ thể hiện và phản ảnh được giá trị của một cá nhân độc lập
và tự do khi "Luật pháp là sự thể hiện có ý thức của năng lực tinh thần của công dân.”(85)

Có nghĩa rằng, luật pháp là cơ phận của chính trị dân chủ trưởng thành hiện thực hóa được ý lực
phổ quát và lý tưởng đồng thuận chung của tập thể công dân. Hay nói rộng hơn, luật pháp là đạo đức
tập thể và cá nhân. Trong thể chế dân chủ pháp trị, đạo đức và truyền thống cũng như tôn giáo không
đóng vai trò cưỡng chế hành vi công dân nữa. Từ đó, đạo đức là hệ thống cai quản con người được thể
hiện bởi công dân trên một mẫu số chung thực dụng, vừa phải. Cá nhân không cần phải nhảy qua lại cái
hố sâu ngăn cách giữa chính mình và xã hội nữa.

Thứ hai: Giá trị tập thể và ước vọng lịch sử là căn bản của đạo đức pháp lý. Ở đây tôi dựa trên
triết học lịch sử của Hegel, trong đó, lý trí của nhân loại được biểu hiện và chủ động theo tiến trình
lịch sử, mà trong đó quốc gia (nation-state) là cơ chế để hiện thực hóa tự do tích cực và lý trí
(positive và rational freedom). Dĩ nhiên không chỉ có Hegel mà trước đó Machiavelli, Campanella,
Hobbes, Spinoza, Grotius cho đến Rouseau, Fichte đều coi quốc gia là sản phẩm ý lực của con người
cai quản bởi luật pháp theo tiến trình tiến hóa của tư duy và kinh nghiệm. Trong khi triết học cổ xưa
quan niệm rằng quốc gia và cơ chế pháp trị bắt nguồn từ bản năng hợp quần và tham vọng cá nhân; thì
triết học cận đại, nhất là từ trường phái Hegel, đặt quốc gia và pháp chế từ Ý niệm tổng thể. Cá nhân
chỉ tìm thấy chính mình, tìm được giá trị và tự do từ quốc gia - và chỉ có quốc gia mới cung cấp cơ hội
và phương tiện để cá nhân thể hiện được cái độc đáo và độc lập của ý lực của chính mình. (Tôi đồng
ý với Hegel phần lớn dựa trên kinh nghiệm bản thân và suy luận về lịch sử Việt Nam. Số phận và sinh
mệnh dân tộc Việt hoàn toàn tùy thuộc vào tình trạng chính trị và mức độ kinh tế của quốc gia. Các cơ
chế khác như tôn giáo, làng xóm, nội tâm cá nhân đều bị đảo lộn và xô đẩy tàn nhẫn và toàn thể bởi
lịch sử chính trị quốc gia. Dân tộc Việt, cá nhân Việt chỉ có cơ hội mưu cầu tiến hóa và hạnh phúc qua
cơ chế quốc gia mà thôi).

Trách nhiệm của quốc gia là thỏa mãn ước vọng ý lực cá nhân bằng cơ chế giá trị tập thể. Như
Marx nói, “Triết học diễn đạt quyền hạn nhân bản. Nó đòi hỏi quốc gia thể hiện được giá trị nhân
bản.”(86) Mà giá trị nhân bản là ước vọng tiến bộ và tiến hóa về chân, thiện, mỹ, về sự thành đạt, thể
hiện được tiềm năng toàn hảo hóa của con người.

Luật pháp xếp nặn hình tượng và chuyển đổi nội dung của cơ sở văn hóa xã hội mà cá nhân nhận
diện chính mình và hành xử cuộc sống. Luật pháp tạo ý thức kiêng nể những tiêu chuẩn pháp lý mang
tác động như những mệnh lệnh đạo đức mà cá nhân đã từng bị chi phối. Công dân, với thời gian, mang
tư duy trong khuôn khổ và chất liệu của một tư duy tập thể. Họ không còn là một cá nhân đơn lẻ, tách
biệt, dù luật pháp tôn trọng cái độc đáo, độc lập của vị thế cá nhân và tư cách pháp nhân. Tuy nhiên,
sinh mệnh và ý thức của họ dần dần bị tổng thể hóa song song với cái bành trướng của vai trò cá nhân
đối với cộng đồng và quốc gia trong sự lớn mạnh của những của tư cách, bổn phận và nhiệm vụ pháp
lý mà người công dân đồng ý gánh chịu. Như Hegel nói, “Tinh hoa của quốc gia là đời sống đạo
đức,”(87) mà đạo đức pháp lý là những tiêu chuẩn tổng thể, quy nhập tất cả những giá trị xã hội để đáp
ứng, thỏa mãn, biểu trưng được ước vọng tiến hóa của cá nhân, xã hội, quốc gia và lịch sử.6

Thứ ba, đạo đức pháp lý mang nội dung chức năng. Trường hợp trách nhiệm pháp lý trong vấn
đề thuế vụ thể hiện được giá trị tập thể khi quốc gia bắt buộc công dân phải nộp tiền của công lao
chính mình cho chính quyền để phục vụ nhu cầu chung trong chức năng quản lý của quốc gia. Một án
lệnh bắt buộc một cơ quan công quyền phải thuê mướn, tuyển chọn nhân viên trên căn bản công bình,
hay một đạo luật bắt buộc cha mẹ phải có bổn phận và trách nhiệm pháp lý đối với con cái vị thành



niên, và hàng ngàn trường hợp khác, đều nói lên cái nội dung muốn đạt được một mục tiêu nào đó cho
xã hội khi luật pháp sử dụng quyền hạn quốc gia (sovereignty power) để cưỡng bách công dân thi
hành. Luật pháp không muốn thỏa mãn những giá trị đạo đức địa phương, tôn giáo, cổ tục khi những giá
trị này không đóng vai là những khí cụ xã hội tích cực. Mặc dầu đạo đức xã hội và truyền thống giá trị
đặt nền tảng cho cơ chế pháp lý, pháp luật mang nội dung đạo đức riêng và độc lập. Khi đạo đức xã
hội và tôn giáo khuyên răn không nên sát nhân, sự khuyên răn này mang căn bản siêu hình lẫn thực
dụng, từ ý niệm Thượng đế, nhân quả đến quan niệm triết học; trong khi luật pháp cấm không được sát
nhân, với những trường hợp ngoại lệ, như tự bảo vệ, thì cái bắt buộc bằng mệnh lệnh pháp lý không
mang tính cách tích cực vì luật pháp không nói rằng “Người công dân phải tôn trọng mạng sống của tha
nhân” mà chỉ trừng phạt khi sự vi phạm xảy ra mà thôi. Thí dụ, đạo đức tôn giáo lên án tự tử nhưng
luật pháp thì lặng yên vì nhu cầu thực dụng. Bởi vì đối với tôn giáo, mỗi cá nhân, kể cả chính mình là
một sinh mệnh của Thượng đế, do đó chính mình không có tư cách đạo đức để chấm dứt cái hiện hữu
của thân xác mình. Trong lúc đó luật pháp không trừng trị kẻ tự tử vì nếu tự tử hoàn tất thì đối tượng
trừng phạt không còn nữa; nếu không hoàn tất, thì cá nhân đó còn sống, và phải cứu, vì luật pháp không
muốn dồn ép cá nhân đi tìm cái chết phải đi đến cùng vì sự đe dọa của luật pháp nếu mình không chết
đi.

Đạo đức xã hội là đạo đức cho cá nhân trong vai trò con người. Đạo đức pháp lý là đạo đức
tập thể áp dụng cho mỗi cá nhân trong vai trò công dân. Trường hợp luật pháp quốc gia trừng phạt tội
phản quốc thì nó không có mang căn bản đạo đức phổ quát mà chỉ có biện minh không gian và lý tưởng
trừu tượng áp dụng tới cá nhân trong chiếc áo công dân của quốc gia đó. Đạo đức xã hội không bắt
buộc cá nhân đóng thuế lợi tức nhưng pháp luật tạo một phạm trù tội lỗi cho vấn đề trôn thuế hay
khiếm khuyết cho bổn phận công dân này. Có thể đạo đức xã hội cho rằng một công dân trốn thuế vi
phạm luân lý (gian lận), nhưng nếu công dân đó, vì một lý do luân lý cao hơn (tiền thuế được sử dụng
vào việc sản xuất vũ khí hóa học, chẳng hạn) cố tình không đóng thuế như là một hình thức phản đối,
thì đạo đức xã hội không lên án được. Tuy nhiên, luật pháp vẫn trừng phạt công dân trên cho dù lý do
“luân lý cao” của công dân đó được công nhận đi nữa.

Luật pháp mang phạm trù giá trị độc lập cho chính nó. Tinh thần “thượng tôn pháp luật” là một
đạo đức riêng. Chúng ta không vi phạm luật giao thông ở một khoảng đường dù lúc đó an toàn, không
cảnh sát, mà vẫn làm cho chúng ta, trong tư cách công dân trưởng thành, nhận thấy mặc cảm vi phạm
đến tiêu chuẩn giá trị tập thể. Cái đạo đức “tôn trọng luật pháp dù cho bất đồng” đóng vai trò cần thiết
trong chế độ dân chủ pháp trị; vì nếu không, mỗi công dân đều chọn lựa luật pháp nào mình thích để
tôn trọng mà thôi. Trong các quốc gia tiền tiến, công dân không thể quan niệm rằng họ có thể làm
những điều “đúng” mà phải có thể làm những điều “hợp pháp.” Chúng ta có thể tranh luận không cùng
về đạo đức xã hội cho một hành vi nhưng tiêu chuẩn hành động phải là luật pháp. “Tôi biết là làm như
vậy là đúng nhưng mà vi pháp,” “anh có thể không đồng ý với những gì tôi làm, nhưng vì luật pháp đòi
hỏi tôi phải thi hành” là những tiền đề đạo đức công dân trong một xã hội thượng tôn pháp luật.

Thứ tư, chúng ta hãy bàn đếnlà sự thay đổi của đạo đức pháp lý. Vì mang tính cách chức năng,
luật pháp luôn luôn phải cân bằng ba phương diện, theo Iredell Jenkins, của Thiết yếu (Necessity),
Khả thể (Possibility) và Chủ đích (Purposiveness).(88) Luật pháp bị thay đổi và đào thải theo nhu cầu
xã hội và quốc gia. Luật pháp càng ngày càng đóng vai trò quan trọng thì nhu cầu đáp ứng của nó càng
cần thiết vì những gì thiết yếu ở thời điểm này có thể thay đối với kinh tế, chính trị và xã hội càng mở
rộng. Trong tinh thần linh động này, đạo đức pháp lý là một nền tảng biện minh tinh thần đi đôi với
văn kiện và nội dung pháp luật. Khi tập thể công dân qua cơ chế chính trị dân chủ có khả năng chủ
động được cái hướng đi cân bằng của luật pháp thì nền tảng biện minh củng sẽ được thay đổi theo nhu
cầu và thời gian. Vì cứu cánh của luật pháp là thỏa mãn ước vọng tiến bộ của cá nhân và xã hội, luật



pháp đóng đúng vai trò của nó chỉ ở trên căn bản của hoàn cảnh và thời điểm mà thôi.
 
NHÌN LẠI Á ĐÔNG VÀ VIỆT NAM
 
Ba thế kỷ trước Tây lịch (300 B.C.E.) một học trò của Tuân Tử của Trung Hoa đã một mình chủ

động học thuyết “Pháp Trị Chủ Nghĩa” trong bối cảnh đạo đức “Nhân Trị Chủ Nghĩa” của Khổng giáo,
nhằm cổ võ một học thuyết thượng tôn pháp luật, mang nội dung dân chủ chính trị: Người đó là Hàn
Phi Tử. Hàn Phi nói:

Để chỉnh huấn một người dân gian ác dù cha mẹ có giận dữ, sư phụ có dạy bảo, bạn bè có khuyên răn cũng chưa đủ,
cần phải có pháp quan và lính tráng tróc nả trừng phạt họ thì họ mới sợ mà cải thiện. Dân chúng được chìu chuộng, lẽ
tự nhiên, sẽ hư hỏng (vì họ) chỉ sợ nghiêm khắc... Về sự thưởng, muốn được dân chúng lưu ý, phải rõ ràng và trọng
hậu; hình phạt, muốn cho dân chúng sợ phải thật nặng và công minh, không thể trốn tránh được; pháp luật muốn cho

dân chúng biết phải tề nhất và bất di dịch.(89)

 
Hàn Phi nhấn mạnh rằng việc cai trị không thể dựa trên sự tốt thiện của công dân mà phải căn cứ

trên pháp luật:
Nếu nước được thánh nhân cai trị, tất thánh nhân không mong chỗ dân làm điều thiện để mình vui lòng, mà chú

trọng ở chỗ dân không làm đều ác. Nếu trăm dân làm điêu thiện cho mình vui lòng, tất trong nước không được mười

người, nhưng tránh cho dân khỏi làm điều ác, toàn thể dân chúng có thể đạt được kết quả ấy.(90)

 
Hàn Phi nêu lên học thuyết chính trị mang nội dung dân chủ pháp trị:
Trị dân cần phải theo số nhiêu và bỏ số ít, vì vậy không chăm chú đến đức hạnh mà phải chăm chú đến pháp luật.(91)

 
Học thuyết của Hàn Phi đối nghịch trực tiếp với triết học chính trị của Khổng Tử đương thời

vốn cho rằng phần đông dân chúng kém tài đức, nên phải lây số thiểu số để cai trị. Theo Hàn Phi Tử
thì "thánh nhân quân tử không quá số mười người, mà chọn công chức cần dùng tới quá mấy trăm."
Nếu phải chọn thánh nhân quân tử, theo Hàn Phi, để cai trị nhà nước thì không đủ vì "như vậy bộ máy
cai trị sẽ không được điều hòa và trong nước sẽ sinh loạn.”(92) Theo Vũ Văn Mẫu thì Hàn Phi chủ
trương một vị vua khi trị nước "không cần người giỏi, song phải đặt ra pháp luật công minh; không
nhất thiết tin ở người tài đức nhưng dùng thuật để cai trị. Vì vậy, pháp luật sẽ không bị suy vi mà công
chức cũng không đồi bại.”(93)

Ở thời điểm đó mà Hàn Phi đã dựng nên học thuyết pháp trị, dám thử thách cả một trật tự xã hội
vương quyền tuyệt đối của Trung Hoa, là cả một công trình cách mạng tư tưởng lớn. Nhưng Hàn Phi
không được cơ hội để phát huy chủ thuyết của mình dù được Tần Thủy Hoàng muốn thu phục. Lý Tư,
một bạn học của Hàn Phi, sợ ảnh hưởng của Hàn Phi, đã dèm pha, tố cáo với Tần Thủy Hoàng, làm
cho Hàn Phi bị nghi ngờ và bị cầm tù. Lý Tư tìm cách giết Hàn Phi bằng cách khích động tự ái của
Hàn Phi rồi sai người đem thuốc độc vào ngục ép Hàn Phi uống chết rồi đổ lỗi cho rằng Hàn Phi tự tử.
Nếu Hàn Phi còn sống, có cơ hội đóng góp vào việc nước thì có thể chiều hướng lịch sử của Trung
Hoa đầy thảm họa lẫn quẩn đã đổi thay.

Nền tảng đạo đức Khổng Tử đã cho Trung Hoa một trật tự bất quân bình. Cái nội dung văn hóa
quân tử của người Tàu mang nặng tính chất lễ nghi và đạo đức giả. Như tiểu thuyết gia Anthony Grey
của Anh viết trong cuốn The Chinese Assassin (Kẻ Ám Sát Tàu) thì The insincere humility was one
of the great deceits of old China (Cung cách khiêm tốn giả vờ là một trong những trò lừa dối lớn
của Trung Hoa.)(94) Đạo đức và luân lý không thể là khí cụ để trị dân có hiệu quả với những khuyết
điểm phong hóa căn bản và lớn lao đó.

Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là chúng tôi từ chối vai trò của đạo đức trong thuật an dân,



trị nước. Hàn Phi của Trung Hoa cũng như Hoàng Đạo của Việt Nam mấy thập niên trước: Trong bối
cảnh bất quân bình và ung thối của nền tảng đạo đức cổ truyền, trí thức có trách nhiệm phát động một
chủ thuyết trái ngược cực đoan. Nhất Linh cúng nhìn thấy vấn đề này khi cho nhân vật nữ là Loan ở
trong "Đoạn tuyệt" được luật pháp tha bổng về tội giết chồng. Nhất Linh đã nhìn thấy luật pháp là cơ
chế có khả năng cứu vớt cá nhân ra khỏi cái kềm kẹp của xã hội mang biện minh đạo đức và luân lý
bất công.

Luật pháp cần có nền tảng đạo đức và luân lý. Cơ chế pháp lý hiệu năng và hiệu quả đòi hỏi một
hợp đề của cả hai. Chúng ta nhìn thấy nhu cầu hợp đề này khi nhìn những xã hội Tây phương, nhất là ở
Hoa Kỳ, trong những xóm nghèo, dù luật pháp nghiêm minh, dù là trong xã hội dân chủ pháp trị, tội ác
vẫn đầy dẫy vì nền tảng đạo đức không có. Cái mà giữ người con gái dậy thì không lang chạ tình dục
với bọn cùng lứa không phải là luật pháp, mà là đạo lý, kỷ cương.

Tuy nhiên, luật pháp phải đóng vai trò thượng tôn vì nó cung cấp cái cơ chế hữu hiệu bằng cách
hành xử một thẩm quyền có nguyên tắc và có biện minh. Cha mẹ có thể khuyên răn con cái nhưng
không thể trừng phạt người hàng xóm, hay ngay cả khi con cái mình đã lớn. Trong tập thể phức tạp,
luật pháp có mệnh lệnh đồng nhất, có tụ điểm của uy quyền quốc gia, tạo thói quen chấp nhận, tuân
lệnh và kỷ cương cho cá nhân.

Mặc dù vậy, cái kỷ luật nội tâm trong mỗi con người là tối thượng cần thiết cho ổn định pháp
luật vì pháp luật là tiêu chuẩn và mang chức năng đối đầu với những hiện tượng bất thường mà thôi.
Như đã nói, nếu luật pháp đóng vai trò tạo cơ hội và phương tiện cho sự tiến hóa của cá nhân và tập
thể thì trường học, chùa chiền, nhà thờ, hội đoàn, gia đình đều là những căn bản cần thiết và hỗ tương.

Thực tế của xã hội Việt Nam vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX này là sự vắng mặt của
luật pháp và sự sụp đổ của giá trị đạo đức cổ truyền. Dân chúng Việt Nam đang sống trong cảm nhận
dân tộc mơ hồ nhưng không có nền tảng ý thức công dân. Mao Trạch Đông, trước khi chết (1976) đã
tâm sự đúng cái bản chất xã hội Trung Hoa và Việt Nam hiện giờ,

(Trung Hoa, sau mấy mươi năm Cộng sản) chẳng có gì thay đổi cả. Tám mươi phần trăm dân số vẫn sống bằng
nghề nông. Họ chỉ sợ thiên tai, bão lụt, sấm sét. Họ chấp nhận và chịu đựng bất cứ chính quyền nào như họ chấp nhận
thiên tai vậy thôi. Phần lớn vẫn mù chữ hoặc mới biết đọc, viết chút ít. Họ vẫn dấu tiền mặt dưới chiếu... Nhữhg nhà
lãnh đạo quốc gia đối với họ vẫn còn xa vời như là sấm sét từ trời cao.
Vâng, dân chúng có thể huy động để xây đắp những công trình lớn bằng bắp thịt, mồ hôi, máu xương. Nhưng tinh thần
của họ quá thụ động, chỉ bảo sao làm đó... Cái gánh nặng lãnh đạo Trung Hoa quá to lớn cho một cá nhân nào kham
nổi. Sau bao năm nỗ lực, tôi cảm thấy như đang đi dự đám tang của mình - nghe thầm tiếng trầm trồ khe khẽ đằng sau
miếng khăn tang thảm nạn. Một số ít chúng tôi leo lên được vị thế quyền lực phải tranh đấu, coi chừng nhau như kiến
muốn ngồi trên mũi kim may, được mang đi với cả tỉ người vô hạn.
Không có gì cả! Mặc dù đã đá Khổng Tử, đã xài Marx, xài Lenin, cho đến giờ này và cả ngàn năm qua, Trung Hoa

không có gì mới lạ cả.(95)

 
“Không có gì mới lạ cả” vì Trung Hoa không chịu học Hàn Phi của chính mình mà lại đi tìm

Marx-Lenin. Việt Nam cũng thế, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã bắt đầu một kỷ nguyên pháp trị xa xưa,
nhưng rồi tinh thần cách mạng đó cũng bị xô dạt như số phận của người Tàu để rơi vào bến lạ “vô
pháp, vô thiên” (không luật lệ, không đạo đức).

Nhưng chúng ta bắt đầu từ đâu?
Tháng 8/1990, tôi ngồi bên vỉa hè ở Sài Gòn uống rượu với bạn bè, ngâm thơ Bùi Giáng:
Ôi con cháu của Sơn Hà
Của Thanh, Lạc, Lục, Phước, Hòa, Chan, Cơn
Thiêng liêng rất mực linh hồn
Các người hành lịch dặm mòn xa xôi
Về bên Chư phụ Thân rồi



Về quên định mệnh xưa người trần gian
Bên kia Lế Thế thảm dòng
Mà không khát vọng hoài mong quay về?(96)
 
Tôi xúc động bởi hồn thơ, của lời gọi trở về lại bến bờ quê hương. Nhưng giống như như một

cơn mưa bất chợt của miền Nam, tôi nhớ đến Nguyễn Huy Thiệp ở Hà Nội đã nói, “Một trong những
thiếu sót lớn của các nhà văn hiện đại ở ta là họ chỉ hiểu biết sâu sắc dân tộc Việt... theo lối nghệ sĩ
chứ không theo lối của một nhà tư tưởng.” Các nghệ sĩ chỉ biết bê tha và điên cuồng, như Bùi Giáng
hiện nay, vì theo Thiệp, “chẳng qua vì họ đau xót nội tâm quá mà thôi.”(97)

Nhưng, chúng ta không thể tìm được gì, làm được gì khi cái phản ứng duy nhất của kẻ sĩ là thụ
động, tiêu cực và đau thương bi đát, đó là chưa kể dành nhau “ngồi trên đỉnh nhọn của mũi kim.” Cái
mà chúng ta, những người có trách nhiệm với Việt Nam hiện giờ và trong tương lai là phải lấy lại cái
nội dung tư tưởng pháp trị mà tổ tiên ta đã khởi xướng để tạo một căn bản giá trị cho xã hội nhằm tạo
cơ hội và phương tiện cho sự phát triển quốc gia. Nếu không, chúng ta vẫn mãi gậm nhấm cái mặc cảm
tự tôn của kẻ sĩ khi nhìn xã hội “xấu xa quá”; đó là chưa kể đến có ngày sẽ phải uống ly thuốc độc của
Lý Tư để mà phải chết đau thương.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

CHƯƠNG	BẢY
 

LUẬT PHÁP VÀ KINH TẾ
 

By political laws we acquire liberty and by civil laws property. (Bằng luật chính trị
chúng ta có tự do và bằng dân luật có tài sản.) Charles de Monstesquieu (1748)

 
A decent standard living for the man who honestly does his duty is an obligation on

society which it has to fulfil within the limits of possibility. (Một tiêu chuẩn sống vừa đủ cho
cá nhân chịu khó làm lụng là một trách nhiệm của xã hội phải cung cấp trong giới hạn khả
thi.) Emil Brunner (1945)
 
 
Luật pháp và kinh tế là hai vế của biện chứng xã hội. Bản chất và chức năng của luật pháp

đương đầu với trật tự và công lý. Luật pháp chủ động về trừng phạt để duy trì ổn định xã hội, trả thù
cho nạn nhân, lên án tội phạm để nhân danh đạo đức tổng thể của xã hội. Luật pháp cũng là khí cụ để
phân định quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn, giải hòa và quyết định chung cuộc cho tranh chấp xã hội.

Trong khi đó kinh tế quan tâm về vấn đề sử dụng tài nguyên để cung ứng nhu cầu vật chất cho xã
hội. Luật pháp đòi hỏi công dân trở nên một cá nhân có tinh thần trách nhiệm -“một cá nhân vừa phải”
(reasonable man); kinh tế tư sản khuyến khích công dân thành những con người duy lý (rational man)
để thủ lợi và tối đa hóa thế đứng vật chất và hưởng thụ đời sống cho chính mình.

Thế đứng đối chọi của luật pháp và kinh tế kéo dài cả hàng chục thế kỷ nay từ lúc những giai
tầng quyền lực của xã hội muốn tạo nên quy chế xã hội để tạo nên và củng cố thế đứng cho chính họ.
“Sĩ, nông, công, thương” là thứ tự giá trị cảm nhận đối với giới giai tầng nghề nghiệp cả ngàn năm nay
ở Á Đông. Ở Tây Âu, vào thế kỷ thứ X-XII, giới doanh thương bị gọi là những “thằng chân bẩn.” Mãi
cho đến năm 1184, ở Chateauneuf, Pháp, đã có một cuộc nổi dậy của giới doanh thương đòi tự do
buôn bán. Nhóm nổi dậy này được gọi là potentiores burgenses (những tư sản thế lực).(98) Thế lực tư
sản này đã thành giai tầng tư bản hùng hậu cho đến giờ này. Ngay ở Á Đông thời nay không ai còn coi
thường giới doanh thương nữa. Thực tế thì Á Đông càng ngày càng để cho giai tầng doanh thương làm
chủ xã hội, quyết định giá trị và đứng đầu nấc thang giá trị trên nhiều phương diện.

Khi kinh doanh đã lấy được thế đứng và chức năng quan trọng, thì một tiến trình đi đến sự đồng
quy (convergence) giữa luật pháp và kinh tế là kết quả không tránh được. Tiến trình đồng quy này
mang tính chất hóa giải mâu thuẫn giữa con người luật pháp đối với con người kinh tế để hoà nhịp
chức năng luật pháp đối với kinh tế. Luật pháp chia sẻ với kinh tế mục tiêu hiệu năng hóa năng lực
sinh động của con người và xã hội để điều hướng họ vào cứu cánh hạnh phúc và tiến bộ, và kiến tạo
một giá trị về con người mới.

Ở Tây phương, đại diện cho tiến trình đồng quy tư tưởng trên là William Blackstone trên
phương diện luật pháp, và Adam Smith về kinh tế. Tư tưởng của Blackstone và Smith đã được tổng
hợp, gặp nhau trong ý niệm thực nghiệm chủ nghĩa. Thực nghiệm luận này được Richard A. Posner thu
gọn trong câu, "Con người là kẻ rational maximizer (người sử dụng trí óc để đạt được mức tối đa.)
cho những chỉ tiêu của cuộc đời họ và căn cứ hành động của mình trên cơ bản vị kỷ và tính toán đủ



mọi bề.”(99) Con người này là con người kiểu mẫu cho luật pháp và kinh tế. Cá nhân sợ bị trừng phạt
mà không phạm luật. Cá nhân tuân theo luật vì muốn chính họ được tôn trọng. Cá nhân này cần đến luật
pháp để thủ đắc quyền hạn và tài sản và những thú vui cuộc đời khác. Hắn phải biết tính toán, sử dụng
lý trí, năng động cho cá nhân nhưng có tinh thần trách nhiệm vì muốn mình được yên thân và có cơ hội
nhiều hơn. Cá nhân này muốn mua bán thì hắn cần đến luật kinh doanh để bảo đảm quyền lợi cho mình.
Con người kinh tế, từ đó, là con người luật pháp. Hắn là con người duy lý và có tinh thần trách nhiệm.

Khi mâu thuẫn cá nhân đã được giải hóa thì chức năng của luật pháp và kinh tế lại gặp gỡ và hỗ
tương cho nhau. Luật pháp dần dần trở nên một khí cụ quan trọng và cần thiết, không thể thiếu, cho kinh
tế. Kinh tế, ngược lại, quyết định bản chất luật pháp. Khi sự ưu thắng của giá trị công thương đã trở
nên phổ quát, luật pháp trở nên chú tâm vào quyền lợi và năng động của tầng lớp xã hội này vì kinh tế
công thương đã trở nên đòn bẫy chính quyết định phẩm chất hạnh phúc và mức độ tiến bộ của xã hội.

Ngày nay, vai trò của luật pháp đối với kinh tế đã quá hiển nhiên. Luật pháp và mức độ chi phối
của nó đối với năng động xã hội là kim chỉ biểu cho tầm ổn định vốn cần thiết cho mọi hoạt động kinh
tế có tính cách lâu dài. Ổn định luật pháp, và thế đứng của nó đối với chính trị, đại diện cho nấc thang
tiến bộ của xã hội đó đối với quy luật và nguyên tắc. Luật pháp ở mức độ cao hơn là sự phản ảnh của
văn hóa, tác phong và phong khí chính trị quốc gia. Những yếu tố này là màng võng nâng cơ chế kinh tế
vốn chằng chịt khắp mọi ngõ ngách xã hội - nhưng cũng rất dễ bị sụp đổ nếu mức độ tự tin của thương
nhân và giới tiêu thụ bị lay động và sụp đổ vì biến cố bất thường làm thay đổi tất cả các định chế quy
tắc.

Luật pháp hiệu năng hóa và tiết kiệm hóa phí tổn kinh tế từ vĩ mô đến tiểu vi. Khi một thương gia
phải đóng thuế kinh doanh, tuân theo luật lệ chi phối hành vi buôn bán với một chi phí thì họ biết là họ
sẽ đổi được một cái lợi lớn hơn. Luật pháp sẽ cung cấp phương tiện để thương nhân đòi được nợ, tạo
uy thế tín dụng, đe dọa kẻ cướp, khu phố được sạch sẽ. Kinh tế tạo áp lực nhu cầu luật pháp, và từ đó,
luật pháp phải tiến hóa theo mức độ cần thiết để đáp ứng nhu cầu làm ăn buôn bán từ tầm nhỏ, thấp của
quần chúng đến những đòi hỏi định chế lớn hơn của nền kinh tế quốc gia và thế giới.

Luật pháp phải nhờ kinh tế khi phân xử cán cân công lý để bù trừ vào tình trạng mất quân bình
khi một sự vi phạm xảy ra cho cá nhân hay một thực thể xã hội nào. Nếu tôi lái xe bất cẩn gây thương
tích cho người đi bộ, luật pháp không thể sử dụng những quy tắc trừu tượng để tuyên án rằng tôi có lỗi
mà thôi. Công lý sẽ được thực thi khi một phương án kinh tế xác quyết con số thiệt hại, trên cơ sở kinh
tế, ví dụ, hiện kim, mà tôi phải bồi thường cho nạn nhân để lập cán cân quân bình cho nạn nhân nếu tôi
đã cẩn thận hơn và tai nạn đã không xảy ra. Ở miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa) trước năm
1975, luật bồi thường danh dự khi bị phỉ báng có tính cách tượng trưng (một đồng danh dự) không áp
dụng nguyên tắc giá trị kinh tế này. Lý luận này cho rằng danh dự không thể mua dù bất cứ giá nào.
Điều này, trên phương diện suy luận kinh tế thực dụng khó mà có thể chấp nhận được bởi vì tất cả mọi
tổn thất đều có thể đền bù và cân bằng bởi sự bồi thường kinh tế. Bất cứ gì cũng có thể có giá trị kinh
tế của nó. (Như nguyên tắc bồi thường Torts của dân luật Hoa Kỳ.) Lý luận bồi thường biểu trưng còn
mang khuyết điểm khác vì nó đã bỏ quên cái chức năng trừng phạt. Người vi phạm luật phỉ báng bước
ra khỏi tòa mà chỉ xin lỗi mà không tốn kém, không hao tổn, thất thoát gì cả. Như thế thì cái gì sẽ cản
ngăn bị cáo này không tái phạm? Liệu nạn nhân có được phục hồi danh dự hay không? Thế còn những
tốn kém, thiệt hại hiện kim đã xảy ra thì sao? Dù biết rằng danh dự không thể hoàn toàn được bồi
thường nhưng phần nào đó phải được hoàn trả.

Kinh tế trong các nước tư bản, thị trường cung cấp nền tảng biện minh cho sự ra đời của một bộ
luật. Tuy nhiên, nếu một bộ luật mang tác dụng kinh tế tích cực nhưng lại tạo ra những tác hại trên các
lãnh vực khác thì nó sẽ khó được chấp nhận. Luật pháp phải được kiến tạo trên căn bản tính toán lợi
hại từ lãnh vực kinh tế cho đến xã hội. Nguyên tắc phân tích kinh tế cost-benefit (tổn-lợi) là khí cụ



quan trọng trong hầu hết các bộ luật hiện nay ở các quốc gia tiền tiến. Muốn có luật bảo vệ môi sinh,
ví dụ bắt buộc xe hơi phải giảm lượng khói độc từ buồng máy, thì phải cân bằng bởi phí tổn mà mỗi
đơn vị sản xuất bị gia tăng, ảnh hưởng đến sản xuất, công ăn việc làm, và chỉ tiêu lạm phát tổng quan.

Không những chỉ nhìn đến tổn lợi thuần túy trên phạm vi từng bộ luật mà đủ. Xã hội sử dụng giá
trị kinh tế khi làm luật là thực thi nguyên tắc phân phối hiệu năng tài nguyên quốc gia để thỏa mãn nhu
cầu hạnh phức và tiến bộ cho quần chúng. Luật pháp, trong những quốc gia có nền công nghệ cao, phải
chứa đựng một phân nhánh pháp lý quan trọng để cai quản cơ chế tổ chức, sản xuất và phân phối tài
nguyên quốc gia. Phân nhánh này bước ra khỏi phạm trù đạo đức hay ý niệm công lý trừu tượng để chỉ
đương đầu với những vấn đề và nhu cầu thật đặc biệt và rõ rang. Ở Hoa Kỳ, những định chế quy tắc
(regulations) chằng chịt cai quản hành vi công nghệ càng ngày càng quan trọng trong mọi lãnh vực kinh
doanh và dần dần xâm lấn đến những phạm trù xã hội bên ngoài nhu yếu công nghệ và kinh doanh nữa.
Yếu tính của các định chế quy tắc này đương đầu với hai mặt của công nghệ và kinh doanh: [1] Cai
quản quyết định kinh tế của giới doanh thương, công nghệ, và [2] giảm thiểu và quản trị tác dụng ngoại
tại (externalities) của hành vi kinh tế.

Luật pháp thể hiện ý muốn của xã hội tổng thể trên những ưu tiên tổng quan và vĩ mô; trong khi
kinh tế chỉ quan tâm đến lợi nhuận của hành vi kinh tế từ đơn vị nhỏ trên tầm mức tiểu vi. Quyết định
chính xác ảnh hưởng ngoại tại của một hành vi kinh tế đòi hỏi nhiều công phu. Tiến trình để đi đến một
kết luận là một năng động chính trị của nhiều giai tầng, phe nhóm quyền lợi (special interests) trên bối
cảnh trình độ dân trí và cơ bản văn hóa của dân chúng. Ví dụ, một đề án để xây một nhà máy nguyên tử
lực đang được dự án xây cất trên một bờ hồ để cung cấp năng lượng cho một khu vực nào đó - là một
điển hình. Tranh luận về tổn-lợi không chỉ có quy vào địa phương đó mà con phải chú tâm đến một
tầm mức rộng lớn như chính sách năng lượng quốc gia, môi sinh, hành vi tiêu thụ của quần chúng và
tác dụng kinh tế đến các ngành kỹ nghệ năng lượng khác. Tương tự như thế, kinh tế là cứu cánh của luật
pháp trên nhiều phạm trù chức năng khác nhau. Chúng ta có thể nhìn vào một quốc gia tiền tiến về dân
chủ pháp trị để thấy được mô thức kinh tế-luật pháp hổ tương nhau trên nhiều lãnh vực. Từ quyền lợi
sở hữu chủ của tài sản, bất động sản và các phân nhánh liên hệ (mua bán, thuê mướn, chủ nhà, người
thuê) đến luật khu phố (zoning laws), đến luật khế ước, luật dân sự bồi thường (torts), luật môi sinh,
luật chống độc quyền doanh thương, chống âm mưu áp đảo thị trường (antitrust laws), chống kỳ thị
công ăn việc làm, luật lao động, luật thuế khóa, luật lệ về giá cả, phân phối, luật về phẩm chất hàng
hóa, thực phẩm, an toàn nơi sản xuất, luật về các cơ chế kinh tế quốc gia (ngân hàng, hiện kim, tín dụng
thư...), luật về công ty, hùn vốn, công thức đầu tư tương lai, thị trường chứng khoán, và hàng ngàn thứ
luật khác khó mà có thể liệt kê hết được.

Kinh tế là mối bận tâm hàng đầu của đời sống xã hội. Giải quyết nhu cầu và chủ yếu kinh tế thì
đầu mối của mọi vấn đề sẽ được ổn định và ít mất quân bình. Dù xã hội có dân chủ, pháp trị cao độ
nhưng nếu lạm phát trầm trọng, thất nghiệp tràn đầy, kinh doanh suy sụp thì cơ chế chính trị và xã hội
phải bị lung lay. Nhưng kinh tế không thể thiếu luật pháp nếu kinh tế muốn ổn định và phát triển. Từ
một chợ bên đường bán rau thịt ở vùng quê đến hệ thống đầu tư chứng khoán quốc tế đều phải dựa trên
những quy tắc tín dụng và tín cẩn từ bất thành văn đến hệ thống hóa, từ giản dị đến phức tạp. Luật pháp
là cái bờ ruộng để giữ nước cho lúa mạ kinh tế, để tôm cá, cua đồng, nhưng đồng lúc cũng để phân
định biên giới bất động sản của chủ nhân liên hệ. Không có luật pháp tức là thiếu vắng nguyên tắc và
quy luật. Xã hội phải có kinh tế để nuôi dân; dân phải có luật để được ổn định; kinh tế phải có luật để
lợi nhuận và hiệu năng được duy trì.

 
LUẬT GIA ĐỐI VỚI KINH TẾ GIA
 



Trở lại với tiền đề lý thuyết con người luật pháp đối với con người kinh tế, hai phạm trù giá trị
và giả định sau đây được nêu lên để nhìn vai trò của luật gia và kinh tế gia.

Thứ nhất, con người luật pháp là cá nhân có tinh thần trách nhiệm, đại diện cho con người chung
(reasonable person) của cộng đồng. Trong khi đó, con người kinh tế là cá nhân vị kỷ, chủ đích là thủ
đắc và lợi nhuận tối đa cho quyền lợi kinh tế của mình (rational man). Một công dân vừa là một pháp
nhân vừa là một thương nhân. Họ vừa có tinh thần và ý thức trách nhiệm công dân nhưng đồng thời
muốn giàu có không giới hạn. Công dân sống và hành xử trong cái năng động mâu thuẫn này.

Trách nhiệm lãnh đạo quốc gia cao nhất là tạo ổn định xã hội và hóa giải được mâu thuẫn này
bằng cách cung cấp một cơ chế pháp luật hỗ tương và hóa giải được động cơ và năng lực kinh tế trong
tinh thần trách nhiệm xã hội.

Vai trò của luật gia là vai trò lãnh đạo đó. Luật gia phải chủ động được ý lực của con người
trách nhiệm trong tư cách pháp nhân để hắn hành xử đời sống kinh tế hỗ tương với xã hội. Luật gia tạo
lương tâm hòa hợp giữa bản năng kinh tế, vốn tự nhiên, đối với tinh thần trách nhiệm, vốn phải được
giáo hóa. Luật gia tạo một phong khí thượng tôn pháp luật dù cá nhân không đồng ý với luật pháp. Nếu
muốn thay đổi luật pháp thì công dân phải sử dụng cơ chế chính trị hợp pháp trong ý thức trách nhiệm
và phải biết kiên nhẫn. Luật gia văn minh hóa bản chất kinh tế với những định chế quy tắc mà dần dần
cá nhân phải công nhận rằng những định chế này có lợi cho họ về lâu về dài, nhất là con cháu họ.

Kinh tế gia đóng vai trò lãnh đạo về kiến thức. Kinh tế gia (economist) không phải là doanh
nhân (businessman). Kinh tế gia cung cấp những ý tưởng căn bản để hướng dẫn luật gia biết nhìn đến
kinh tế, để thấy được tác dụng và hậu quả của vai trò pháp lý của mình. Kinh tế gia đóng góp vào
chính sách kinh tế vĩ mô của quốc gia hay tiểu vi cho công ty hay cá nhân. Kinh tế gia chú tâm vào một
nỗ lực riêng là huy động được tài nguyên để tối đa hóa hiệu năng sản xuất và tiêu thụ trên căn bản ổn
định tổng quan (lạm phát, thất nghiệp, thị trường chứng khoán, tiền lời…).

Kinh tế gia là trí tuệ; trong khi đó, luật gia là giám thị cho doanh nhân. Kinh tế gia, nói như
Alfred Marshall trong cuốn Principles of Economics (Những Nguyên Tắc Kinh Tế), hướng dẫn một
khoa học nhân văn trong cái bối cảnh thường nhật của cuộc sống.(100) Dĩ nhiên phạm trù kiến thức và
tác dụng lãnh đạo của kinh tế gia dù rộng lớn, nhưng chủ đích của họ là phải quy tụ và huy động được
nguồn năng lực đối tượng (quốc gia, công ty, cá nhân) vào một mục tiêu thuần vật chất và duy lợi.
Trong khi đó, luật gia ở vào thế đứng khó khăn hơn, khi ông phải đi ngược lại với bản năng kinh tế của
cá nhân và xã hội để quy tụ năng lực chung vào khuôn khổ kỷ luật và trách nhiệm. Kinh tế gia, nói
trong tinh thần của triết học tự do, thì dạy cá nhân vung tay theo chủ ý và khả năng của mình; luật gia,
trái lại, giáo dục cá nhân rằng cái lỗ mũi của người láng giềng có thể bị dầm bập nếu bạn không biết
giới hạn cánh tay.

Cả hai luật gia và kinh tế gia đều phải đối chọi với một cá nhân bình thường trong xã hội. Cả hai
đều muốn hướng dẫn cá nhân này trong mục đích chung là gia tăng tối đa chiếc bánh hạnh phúc và nấc
thang tiến bộ cho xã hội với một gia tốc vừa phải, hợp lý, công bằng và quân bình. Cá nhân mà luật gia
và kinh tế gia muốn nói đến là bạn, là tôi, là ông láng giềng, là chủ công ty, là kẻ cắp, là nông dân, là
ông tướng, là chánh trị gia. Cá nhân này luôn luôn sử dụng lý trí và bị xô đẩy bởi cảm tính và hoàn
cảnh để chọn lựa hành động của họ giữa những cơ hội khác nhau.

Theo truyền thống phân tích Tây phương thì cá nhân này có năm lối chọn lựa: [1] Giữa thỏa
mãn, khoái lạc đối với trách nhiệm, [2] Giữa quan điểm ích kỷ đối với tinh thần tập thể rộng lớn, [3]
Giữa sự quan hệ của đối tượng chọn lựa đến cá nhân và tương quan giữa đối tượng với xã hội, [4]
Giữa chức năng và tác dụng đối với bản chất của đối tượng, và [5] Giữa ý niệm quyền hạn tổng quan
đối với quyền hạn của chính mình.(101) Kinh tế gia có nhiều lợi điểm hơn vì khuynh hướng chọn lựa
của cá nhân thường đi về phía ích kỷ, khoái lạc, hạn hẹp. Tuy nhiên, kinh tế gia cũng phải cùng quan



điểm với luật gia rằng, về lâu về dài, thì một thế đứng quân bình, vừa phải giữa những chọn lựa trên sẽ
có lợi cho họ nhiều hơn. Luật gia, về phía bên kia, cũng không mong rằng cá nhân sẽ trở nên những vị
thánh được. Cả hai kinh tế và luật gia nắm hai cán cân quân bình cần thiết cho tiến trình chuyển động
chung. Cái khó khăn ở đây là cả hai duy trì được một ổn định liên tục và hợp lý để luật pháp đủ khả
năng để giải quyết những hiện tượng bất thường nhằm dùng làm bài học pháp trị và trách nhiệm cho
công dân.

Kinh tế gia chỉ đạo cá nhân nướng chiếc bánh để nuôi sống chính họ. Nhu cầu thực phẩm đã là
chuyện hiển nhiên nhưng nhu cầu biết ăn uống vừa phải, biết dừng lại miếng cắn khi miệng vẫn thèm
nhưng bụng đã đủ, cũng quan trọng không kém. Kinh tế gia muốn chiếc bánh được ngon hơn, to hơn, bổ
hơn, nướng nhanh hơn, để dành lâu hơn; trong khi luật gia bảo đảm rằng lò nướng bánh sẽ không là
hiểm họa lửa cháy cho khu xóm, ngăn chặn kẻ cướp bất lương, tạo quy luật để buôn bán chiếc bánh, và
ở mức độ cao hơn, gieo ý thức trách nhiệm - chia sẻ, vệ sinh - vào trong ý thức và nhân cách của cá
nhân đó.

 
CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA LUẬT PHÁP ĐỐI VỚI KINH TẾ
 
HỢP ĐỒNG & KHẾ ƯỚC: CƠ CHẾ CỦA CHỮ TÍN
 
Luật pháp cung cấp giá trị nguyên tắc và phân định tiêu chuẩn mà xã hội muốn hành vi cá nhân

tuân theo. Giá trị và định chế nguyên tắc cưỡng chế hóa, cơ chế hóa một phần của những gì mà xã hội
đã được công nhận tổng quát. Nguyên tắc đầu tiên là chữ tín. Kinh doanh, buôn bán phải có sự tin
tưởng lẫn nhau từ những giao dịch nhỏ đến những thương lượng lớn. Từ sự tin tưởng này, cá nhân đồng
ý, thỏa thuận đi vào những hợp đồng, khế ước để giải quyết những chỉ tiêu cá nhân.

Luật pháp đóng chức năng trên ba phương diện khi cung cấp nguyên tắc giá trị và khả năng bắt
buộc thực thi chữ tín mà cá nhân tham dự đã hứa hẹn: [1] Luật pháp tạo tư cách pháp nhân cho phép cá
nhân tham dự vào giao dịch khế ước, [2] Luật pháp quy định những quy tắc chi tiết để đôi bên phải
thực thi hầu hoàn tất nguyên tắc thủ tín, và [3] Luật pháp minh xác những hậu quả pháp lý nếu cá nhân
nào đó hủy bỏ những gì mình đã hứa hẹn hay vì lý do nào đó không thể giữ trọn được chữ tín.

Chức năng cưỡng chế những hứa hẹn trong xã hội là một trong những định chế quan trọng nhất
của luật pháp đối với kinh tế quốc gia. Nói như Roscoe Pound thì giàu có trong thời đại kinh doanh là
nhờ vào kết quả của hứa ước.(102) Phần lớn những ước vọng và sinh hoạt của cá nhân trong xã hội hiện
đại đều được đặt căn bản trên những hứa hẹn từ kẻ khác cho chính mình hoặc ngược lại. Xã hội sẽ rối
loạn, kinh doanh sẽ sụp đổ nếu căn bản của hứa ước không còn đứng vững, và cá nhân không thể nhìn
kinh tế như là một dự án lâu dài vì ước vọng của họ không được bảo đảm khi chữ tín đã bị sụp đổ
hoặc xã hội không cung cấp nổi cơ chế cưỡng bách.

Nhìn rõ hơn về những giao dịch kinh tế thường nhật chúng ta đều có thể công nhận những hứa
ước này rất là đầy rẫy và thông dụng. Cá nhân nhận được việc làm tại một công ty là một giao dịch
hứa ước giữa người chủ và công nhân về trách nhiệm, nỗ lực làm đúng công việc giao phó, để đổi lấy
lương bổng và quyền lợi. Đầu tư là một sự bỏ vốn để mong lấy lời trên những điều kiện bảo đảm được
ước vọng lạc quan. Ngay cả đồng tiền chỉ là tờ giấy vô giá trị, hay là tấm chi phiếu chỉ mang chữ ký
vô nghĩa, nếu không căn cứ trên căn bản hứa ước rằng tờ giây và chữ ký đó đã được bảo đảm và hứa
hẹn một giá trị tương đồng khi tiêu thụ.

Xã hội công thương Tây phương còn đôi khi được gọi là "xã hội hứa ước" (promissory society).
Một xã hội hứa ước là một cộng đồng cá nhân, mang chủ tiêu kinh tế, trói buộc và năng động bởi cơ
chế khế ước. Jeremy Benthan đánh giá vai trò cưỡng chế của luật pháp đối với những giao dịch khế



ước mang tầm mức quan trọng hàng đầu. Bentham gọi vai trò này là sự cung cấp một trật tự pháp lý để
cá nhân có được cái bảo đảm và an toàn về dự liệu và kỳ vọng (the security of expectations.)(103) Luật
pháp bảo đảm được những kỳ vọng thực tế, vừa phải của cá nhân, cho họ dự đoán được đến một mức
độ an toàn về hậu quả của hành vi kinh tế của mình.

Henry Maine, vào thế kỷ XIX ở Anh quốc, trong tập sách nghiên cứu về lịch sử pháp lý Đông
Tây Ancient Law (Cổ luật) đã nhận định rằng, "Sự chuyển động của các quốc gia tiến bộ xưa nay là sự
chuyển hóa từ tình trạng (status) đến khế ước (contract)(104). Đại ý trong nhận định này, Maine cho
rằng những xã hội chậm tiến, lạc hậu, muốn xác định vị thế của cá nhân thì hãy nhìn vào tình trạng của
họ như giai cấp, gia đình, chủ hay tớ. Nhưng ở những xã hội tiến bộ, vị thế cá nhân được xác định vào
những khế ước và kỳ vọng của cá nhân đó đối với xã hội và ngược lại. Ngày nay, khả năng tiến đến
khế ước và tầm mức kinh tế của khế ước xác nhận thế đứng của cá nhân đối với xã hội. Bạn có thể sinh
ra là một nông dân nghèo ở một xứ hẻo lánh nhưng điều này không còn là quan trọng nếu bạn đủ khả
năng để đi vào một hợp đồng kinh tế mức độ cao (mua đa số cổ phần kiểm soát của một công ty lớn,
có lợi nhuận cao - chẳng hạn).

Cơ chế khế ước tạo năng động hoán chuyển vị thế cá nhân trong xã hội. Bạn đang nghèo, nhờ
vào năng động và khôn khéo sử dụng được cơ chế khế ước, có thể trở nên giàu có, thế lực. Không
những thế, cơ chế khế ước cho cá nhân cơ hội chứng minh khả năng cá nhân sử dụng tài nguyên và bối
cảnh kinh tế để thỏa mãn tiềm năng tiến bộ và hướng thượng.

Thế còn lý luận cho rằng cơ chế khế ước chỉ đóng vai trò kinh tế cá nhân trên phương diện vật
chất, nhưng không bảo đảm về vai trò tâm linh hướng thượng của họ được? Điều này có thể trả lời
bằng cách nhìn vào bản chất của khế ước: “Chữ Tín.” Nếu cá nhân càng gia tăng phẩm chất trung
thành, ngay thẳng để làm đúng lời hứa của mình đến một lúc mà tâm tính của họ đã trở nên tín cẩn,
nghiêm chỉnh một cách tự nhiên thì tâm linh đã tiến bộ được. Nói rằng luật pháp, trong lý luận này, chỉ
làm cho cá nhân giữ lời hứa chỉ vì sợ hậu quả pháp lý, do đó, cản trở sự tiến bộ tâm linh của cá nhân,
là còn thiếu thực tế. Hãy nhìn vào cộng đồng Hoa kiều làm ăn phần lớn dựa vào chữ tín, thiếu cơ chế
hợp đồng có căn bản pháp lý, nhưng không ai có thể nói rằng người Hoa kiều nhờ vậy mà đáng tin hơn
- ví dụ, người Mỹ, về phương diện buôn bán. Luật pháp tạo một năng lực đe dọa, một tiêu chuẩn giá trị
để uốn nắn và giáo hóa cá nhân từ từ thành bản chất của họ. Cá nhân làm ăn buôn bán giống như những
đứa trẻ bắt đầu đi học. Kỷ luật và tiêu chuẩn khách quan tạo khuôn khổ hướng thượng khi ước vọng xã
hội áp đặt một thói quen để chuyển hướng tâm tính cá nhân. Khi giai đoạn kinh tế quốc gia đến mức độ
trưởng thành thì vai trò của luật pháp lại càng cao - song song với đạo đức cá nhân cũng được uốn nắn
- để bảo đảm được sự chuyển hóa sang nền kinh tế tín dụng (credit economy). Cá nhân sẽ đi vào phạm
trù mới, trừu tượng hơn để giao dịch kinh tế. Bạn không cần phải xách một bao giấy bạc để đi đặt cọc
tiền hàng hay mua bán. Tất cả chỉ còn là con số qua chi phiếu, tín dụng thư, hợp đồng vay mượn, hợp
đồng trả thời hạn (installment contract)... Muốn tiến đến mức độ cao cấp này, những giai đoạn kinh tế
căn bản phải được kinh qua. Chữ tín phải được thể hiện dần dần, qua cơ chế kinh tế, từ giao dịch cá
nhân giữa chợ trời, buôn thúng bán mung, đến dịch vụ vay mượn nhỏ, cho đến hệ thống ngân hàng và
tín dụng phức tạp qui mô hơn. Luật pháp quy định lề lối kinh doanh càng lên cao càng trở nên phức tạp
và chuyên môn. Như trường hợp security laws của Tây phương cai quản hành vi của thị trường chứng
khoán là một thí dụ điển hình.

Song song với sự gia tăng về phức tạp và quy mô của kinh tế, cơ cấu kinh doanh cũng chuyển
sang những đơn vị không ngự trị bởi yếu tố cá nhân (impersonal institutions). Quy chế công ty, cổ phần
đại diện cho sự tiến bộ này. Chủ nhân không trực tiếp tham dự vào hoạt động kinh doanh hằng ngày -
việc này đã giao cho thành phần quản trị. Kinh doanh từ đó được tách rời ra khỏi phạm trù đạo đức và
ý muốn tuỳ tiện của cá nhân để đi đến phạm trù khách quan, trừu tượng. Công ty này muốn mua, hay



không, một số lượng hàng hóa lớn từ một công ty khác sẽ được quyết định trên tiêu chuẩn lợi nhuận và
nhu cầu kinh tế khách quan, chứ không phải thuần dựa trên quyết định cá nhân chủ quan. Luật pháp ở vị
thế cao cấp này cũng đáp ứng với những yếu tố pháp lý vượt ra những vấn nạn chủ quan vốn rất khó
khăn để cứu xét một vấn đề. Hơn thế nữa, khi quyết định kinh tế đã trở thành những chọn lựa khách
quan, sự vi phạm luật pháp cũng sẽ được giảm thiểu vì động cơ vi pháp không bị thúc đẩy bởi tham
muốn cá nhân. Nếu bạn là giám đốc công ty, hưởng lương theo thời hạn mà thôi, thì bạn ít nghĩ đến, và
sẽ thiếu động cơ gian lận, vì lợi nhuận có được từ hành động vi pháp sẽ không trực tiếp làm bạn được
hưởng thụ. Bạn cũng có thể bị sa thải nếu hội đồng lãnh đạo công ty muốn. Do đó, động cơ giữ đúng
lời hứa trong các hợp đồng cũng cao hơn. Ở mức độ tổ chức này, hồ sơ, văn kiện, tài liệu về giao
dịch, hợp đồng, khế ước cũng rõ ràng và khách quan làm cho việc quyết định bội tín chủ quan càng
thêm khó. Về tâm lý bội tín vì ham lợi chúng ta cũng nghĩ đến một trường hợp nhỏ: Trong các giao
dịch cá nhân bằng tiền mặt thì khả năng gian lận cao hơn. Hãy nghĩ đến điều này: Con người bình
thường mang một hấp lực cao với đồng hiện kim hơn là với tấm chi phiếu, mặc dù giá trị con số bằng
nhau (ví dụ tờ giấy bạc 100 đô la Mỹ và tấm chi phiếu 100 đô la Mỹ). Luật pháp tạo cơ hội để con
người giải phóng mình ra khỏi phạm trù lẩn quẩn và thấp đó khi cơ chế giao dịch và hứa hẹn đã đi vào
mức độ trừu tượng và khách quan.

Hai giáo sư Luật khoa Mỹ Daniel Fessler và Pierre Loiseaux trong cuốn Contracts: Morality,
Economics and Market Place (Khế ước: Đạo Đức, Kinh Tế Và Doanh Trường) đặt tầm quan trọng
của cơ chế pháp lý cưỡng bách những dự hứa của khế ước như sau:

 
“Khí cụ nào được phát minh bởi nhân loại là quan trọng nhất?” Trả lời, “(a) bánh xe (b) đòn bẩy (c) pulley

(róc rách) (d) Tất cả đều sai. Câu trả lời là (d)! Vì sao? Vì sự phát minh quan trọng nhất không phải là những cái trên
mà là "lời hứa." Bánh xe, đòn bẩy, pulley đều quan trọng vì nó giúp con người chủ động được thế giới vật thể bằng ý
lực chủ quan. Với những khí cụ trên, ngay cả những con người yếu đuối cũng có thể chuyển năng một sức mạnh cao
hơn cân nặng của hắn. Nhưng đây chỉ là một thành công nhỏ khi so sánh với tiềm năng của một lời hứa, vì lời hứa có
khả năng phá tung cản lực tối hậu của vật thể. Nó cho chúng ta sống một ít tương lai ngay hôm nay. Khi hai cá nhân sử
dụng lời hứa, họ tạo ra được một guồng máy xã hội độc đáo - giao kèo. Guồng máy giao kèo này được dùng để kéo xã

hội ra khỏi cái thói lệ hợp đồng trên bản năng cá nhân.(105)

 
Luật pháp công nhận tầm quan trọng của lời hứa và sự phát triển của xã hội cho nên, cũng theo

Fessler và Loiseaux, nó được diễn tả bằng câu nói, “Thật vậy, một lời hứa đã đưa ra là một món nợ
chưa được trả, và theo đó là một quy luật sắt đá.” (Now a promise made is a debt unpaid, and the
trail has its own stern code).(106)

 
XÁC ĐỊNH QUYỀN HẠN SỞ HỮU CHỦ
 
Nếu sự cung cấp cơ chế cưỡng bách cho guồng máy giao kèo để bảo đảm giá trị chữ tín nhằm

cung cấp sự tiến bộ kinh tế là vai trò quan trọng nhất của luật pháp, thì sự xác định quyền hạn sở hữu
chủ cũng không kém phần thiết yếu. Quyền tư hữu là động cơ mạnh nhất của cá nhân trên phương diện
vật chất. Nó quyết định bản chất kinh tế và năng động kinh doanh của một quốc gia. Quyền tư hữu là
đầu mối của những mâu thuẫn ý thức hệ có tầm vóc lịch sử. Người Cộng sản thì cho “tư hũu là ăn
cướp” trong khi phía tư bản “muốn có tự do phải có tư hữu.” Trong khi tranh luận này mang bản chất
triết học của giai đoạn phôi thai của nền kinh tế tư bản ở Âu châu, ở thời đại này quyền tư hữu đã
được công nhận phổ quát đặt trên căn bản pháp lý7. Đối với nguyên tắc pháp chế Tây phương thì một
định nghĩa cho chủ quyền bất động sản là một "mớ quyền hạn" (abundle of rights) về đối tượng sở hữu
liên hệ. Các hình thức chủ quyền về tài sản và phân loại tư hữu cũng càng phức tạp và trừu tượng để



rồi chỉ còn là những vẩn đề tư hữu thuần pháp lý mà thôi.
Trong các xã hội nông nghiệp lạc hậu, một hình thức bất công cao nhất là sự phân phối không

đồng đều quyền tư hữu theo truyền thống và sức mạnh kinh tế và bạo lực. Nhưng trong xã hội pháp trị,
với một chế độ thuế khóa đúng đắn trong quan niệm tái phân phối tài sản, đồng thời với sự ràng buộc
quyền hạn tư hữu trên căn bản pháp lý, sự bất công tư hữu này ngày càng được giải quyết và hóa giải
từ từ.

Luật pháp, trên các chi nhánh về luật thuế tư hữu, lợi tức, thừa kế, tặng vật..., đã bắt buộc tư hữu
đi theo năng động kinh tế để thỏa mãn nhu cầu công lý kinh tế. Nhờ vào luật bất động sản và thừa kế
mà kẻ giàu ngày nay không thể ngồi yên thủ lợi những cơ sở lâu đài dinh thự nếu không có một guồng
máy kinh doanh sản xuất hòng có đủ hiện kim thỏa mãn các thứ thuế liên hệ. Nhờ thế, tư hữu đồng
nghĩa với sản xuất để xã hội thừa hưởng từ thuế khóa đến công ăn việc làm. Do đó, tài sản nhờ sự thừa
hưởng của giai sản thừa kế càng ngày càng đóng vai trò thấp hơn. Sự tích lũy bất động sản và vốn sản
xuất (capital) cũng được phân phối rộng hơn nhờ vào nhiều hình thức pháp luật từ chủ quyền cổ phần,
thị trường chứng khoán, luật đầu tư, công ty, luật giới hạn lãi xuất (usury law)…

Mục tiêu công lý kinh tế có được giải quyết hay không còn tùy vào bản chất chủ quyền pháp lý
của cá nhân trên phương diện tư hữu. Nói như R. Schlatter trong cuốn Private Property: The History
of an Idea (Tài Sản Tư Hữu: Lịch sử của một Ý niệm) thì “Cơ chế tư hữu nhằm bảo vệ bình đẳng
quyền hạn tự nhiên.”(107) Khi nền kinh tế công nghệ và thương trường đã lên đến cao độ, bản chất pháp
lý của tư hữu, ngoài vấn đề bình đẳng, còn mang tính thực dụng kinh tế để tạo năng động sản xuất (a
productive force). Jemery Bentham cho rằng, “Ý niệm tài sản bao gồm một kỳ vọng vững chắc
(established expectation).” Và kỳ vọng này “chỉ là sản phẩm của luật pháp mà thôi.” Bentham nói tiếp,
“Tài sản và luật pháp sinh ra cùng nhau và chết cùng nhau. Trước khi có luật pháp thì không có tài
sản; do đó, bỏ luật pháp đi thì tài sản sẽ bị hủy diệt.”(108) Quan điểm của Bentham thuần về căn bản
tương quan xã hội. Luật pháp bảo vệ kỳ vọng sở hữu chủ đối với thế giới khách quan bằng cách sử
dụng cơ chế cưỡng bách những định chế tư hữu bằng quy tắc. Nếu bạn có được con trâu để cày ruộng,
chiếc xe gắn máy để đi làm, chẳng qua nhờ bạn nắm giữ được pháp lý chủ quyền con trâu, chiếc xe đó.
Kẻ nào ăn cắp sẽ bị trừng phạt; người khác muốn mua có thể an tâm rằng bạn có khả năng và tư cách
pháp lý để có thể trao lại chủ quyền đó cho người mua. Pháp luật tạo sự ổn định kinh tế bằng những
quy luật tư hữu giai đoạn. Điều này làm cho guồng máy kinh doanh có thể chạy được.

Tư hữu là một vị thế pháp nhân đầy năng động. Trong xã hội thương nghiệp, hàng hóa thay đổi
chủ nhân - tư thế pháp lý - nhanh và phức tạp theo nhịp độ thương mãi liên hệ. Ở Việt Nam, bác nông
dân có thể làm chủ một mẫu ruộng cả nửa thế kỷ; nhưng ở Hoa Kỳ, một công ty có thể mua bán cổ phần
trên thị trường chứng khoán theo nhịp độ từng giầy, từng phút. Quyền hạn tư hữu đi đôi với khả năng
và bản chất sản xuất và sinh lợi của vật thể hay đối tượng sở hữu. Tôi có thể là chủ nhân của căn nhà
trong cuộc đời của tôi (life estate) và có thể chấm dứt ngày mai hay năm chục năm nữa (vì tôi có thể
chết bất cứ lúc nào); ngoài ra tôi cũng có thể là chủ nhân của một quyền hạn trừu tượng - ví dụ, quyền
được trả giá trước cho một đối tượng sở hữu (the right to make the first offer).

Trong truyền thống luật tư hữu Tây Âu, hệ thống Anglo-Saxon (Anh-Mỹ) có chứa đựng hai quy
tắc quan trọng nhằm khuyến khích sự trao đổi chủ quyền của bất động sản: [1] Quy tắc “Khả năng mại
bản của chủ quyền” (marketability of title) và [2] Quy tắc “chống lại sự thừa kế vĩnh viễn” (The rule
against perpetuities). Quy tắc “Khả năng mại bản” đòi hỏi người bán bất động sản, ngoài những giới
hạn chủ quyền có liệt kê và có thời hạn, phải cho người mua một khả năng tư hữu không bị phiền toái
vì kiện tụng.(109) Quy tắc “Chống lại sự thừa kế vĩnh viễn” thì phức tạp hơn, đòi hỏi rằng quyền sở hữu
phải được xác định hoàn toàn, và chủ nhân đó phải có tự do tuyệt đối cho tư cách chủ nhân, trong vòng
21 năm8 sau cuộc đời cuối cùng của những người được thừa hưởng từ lúc văn kiện thừa kế mang hiệu



quả pháp lý.(110)

Mục đích của hai quy luật này nhằm bảo đảm năng động thương mại của thị trường bất động sản
- nguyên nhân một phần vì nước Anh vốn ít đất trong khi giai cấp quý tộc làm chủ quá nhiều đất đai,
nhà cửa. Nhưng sự áp dụng của chúng cũng phổ quát, nhất là ở Hoa Kỳ, vì luật pháp không muốn tư
hữu bất động sản trở nên tích lũy tạo nên vấn đề bất công kinh tế. Một phạm trù pháp lý về tư hữu khác
cũng không kém phần quan trọng trong cứu cánh công lý xã hội và năng động kinh tế là luật chủ nhà và
người thuê nhà (landlord tenant laws). Nhà cửa là một trong những nhu yếu hàng đầu, có lẽ chỉ sau có
thực phẩm, trong đời sống con người. Luật nhà cửa, đất đai phải xác định rõ bản chất giá trị công lý xã
hội qua những quy định về quyền hạn và quyền lợi của người thuê và chủ cho mướn. Luật này phải
được quân bình giữa hai phạm trù quyền lợi: giữa quyền hành xử tư hữu của chủ nhà đối với yếu tố
công lý và vừa phải của quyền lợi và quyền hạn người đi thuê. Một trong những luật nổi bật nhất là
luật kiểm soát giá tiền thuê của các đơn vị chung cư ở Hoa Kỳ và các nước Tây Âu (rent control).

Tùy theo bản chất chính trị của quốc gia mà luật thuê mướn nhà cửa được quy định. Nhưng phần
lớn những lý luận bênh vực và chống đối luật này đều có lẽ phải của nó. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã
nhiều lần từ chối can thiệp vào các luật này cho đến lúc những điều khoản của luật này vi phạm rõ rệt
một nguyên tắc tự do tư hữu của hiến pháp quốc gia. Ở các quốc gia Cộng sản, nhất là ở Liên Xô, vấn
đề chủ quyền gia cư thuộc về nhà nước, nhưng sự thiếu hụt gia cư là một vấn đề trầm trọng. Trong khi
ở Hoa Kỳ, ngoại trừ ở một vài khu vực đặc biệt, chung cư cho mướn đủ loại, đủ giá, tương đối đầy đủ
cho nhu cầu của quần chúng thuê mướn nơi ở. Một trong những lý do cho sự thành công này là giá trị
kinh tế và luật pháp căn bản về vấn đề nhà cửa cho thuê. Người Mỹ coi các đơn vị chung cư cho thuê
như là những đơn vị hàng hóa kinh tế thị trường. Con số của các đơn vị gia cư tung ra thị trường với
giá cả liên hệ tùy thuộc vào yếu tố cung-cầu của kinh tế thị trường tự do. Nhà cửa khan hiếm, người đi
thuê nhiều thì số chung cư sẽ được xây cất và tung ra thị trường một cách tương ứng.

Vấn đề sở hữu chủ và quyền hạn liên hệ, đối với kinh tế thị trường, được chú trọng vào lãnh vực
năng động kinh doanh hơn là chú tâm về mục tiêu công lý xã hội. Kinh nghiệm cho thấy rằng, luật pháp
chỉ nên vừa phải, hợp lý, thích ứng với nhu cầu thị trường và quyền lợi của cả đôi bên (chủ và thuê) sẽ
giải quyết được nạn thiếu hụt nhà cửa. Giải pháp cuối vẫn là sự cung ứng đầy đủ số lượng gia cư với
giá biểu thích ứng cho khả năng trung bình - hơn là áp đặt một chỉ tiêu xã hội thiên vị một phía nào đó
để rồi về lâu về dài cả hai, và xã hội, đều mang nặng cái giá của kinh tế và xã hội khi năng động cung
cầu của thị trường nhà cửa bị trì trệ.

Vai trò luật pháp đối với quyền hạn tư hữu có muôn hình vạn trạng. Tính chất chủ nhân và những
vấn đề liên hệ linh động như dòng nước, tùy vào hình thể và cấu tạo địa lý mà dòng nước bị chi phối.
Nói đến nước sông, tác giả này lớn lên ở làng Bích La Thượng bên giòng Thạch Hãn, Quảng Trị. Hằng
năm nước lũ lở dần mòn đất làng tôi đem sang bồi bên kia bờ của làng Giang Hến (một làng chuyên
nghề bắt con sò nhỏ (hến)). Tranh chấp hai bên làng cả mấy chục năm mà không đi đến đâu. Nếu có
luật phân định về sông lở, bồi và quyền sở hữu chủ (laws on increase, accretion, accession and
confusion) thì tranh chấp đã được giải quyết thỏa đáng. Cũng thế, vấn đề dẫn thủy nhập điền, quyền sử
dụng nước hồ để tưới ruộng vườn, bắt cá, bờ ruộng (giường ruộng) cũng đã gây ra nhiều tranh chấp
tiêu cực ở nông thôn Việt Nam vì chúng ta thiếu vắng luật pháp từ nội dung đến cơ chế để giải quyết
những vấn đề xã hội và kinh tế nông nghiệp xưa nay.

Thiếu vắng luật pháp là thiếu đòn bẩy cần thiết để chuyển động năng lực xã hội từ định tĩnh sang
năng động, từ tiêu cực sang sản xuất tích cực. Một trong những bản năng căn bản của con người là
chiếm hữu (possession). Nhu cầu này phải được giải quyết trước để cá nhân thỏa mãn được những tác
động vật chất để họ có thể bước sang phạm trù sinh hoạt xã hội lớn hơn. Bạn phải có một nơi ở yên ổn,
có một số những phương tiện vật chất căn bản trước khi đi vào con đường kinh doanh. Có an cư, mới



lạc nghiệp. Luật pháp, từ căn bản, là tạo sự ổn định cá nhân đó. Bạn phải được giải phóng ra khỏi
những bận tâm quá cơ bản (ăn, ở, an ninh) để có thể trở nên xã hội hóa chính mình. Marxism khi kêu
gọi xóa bỏ quyền tư hữu là muốn đem bản chất xã hội con người lên trên hết để xoá bỏ bản năng tư
hữu căn bản. Nhưng chủ thuyết này quá trừu tượng, quá ảo tưởng khi áp dụng cho những con người vốn
chỉ muốn, và bản chất của họ chỉ có, thỏa mãn hiện hữu không gì ngoài hơn là “cơm no, áo ấm” và tự
do tư hữu cơ bản. Marxism, chỉ nói về mặt quyền tư hữu mà thôi, là một căn bệnh trí thức cực đoan
trong dòng chuyển tiếp của kinh tế tư bản Âu châu hồi hơn thế kỷ trước. Sự gia nhập Marxism vào Việt
Nam, không những là một “xa xỉ phẩm” như nhà văn Dương Thu Hương đã nói gần đây, mà là một
thảm họa kinh tế lớn lao khi nó tước đoạt cái năng động kinh tế thương mãi của toàn dân - đặc biệt là
những kế hoạch tập thể hóa sản xuất qua các hình thức hợp tác xã, nhất là phương diện nông nghiệp,
tước đoạt và xóa bỏ những căn bản pháp lý về quyền tư hữu đất đai, ruộng vườn và phương tiện sản
xuất.

Khi đã nhận ra sự thảm bại đến mức độ bi thảm của của chính sách xóa bỏ kinh tế tư hữu, người
Cộng sản Việt Nam trở lại cho phép tư hữu nửa vời: "quyền sử dụng đất." Nhưng sự cho phép tư hữu
không chính thức này chỉ là chính sách khi bị dồn vào thế bí mà thôi. Nó bị mâu thẫn với căn bản ý
thức hệ Marxism là phải xóa bỏ tư hữu. Do đó, quyền tư hữu ở Việt Nam ngày nay dưới chủ nghĩa
Cộng sản là ân huệ của chính sách chứ không được công nhận bởi định chế pháp lý. Đây là cái khuyết
điểm lớn lao đang trở nên một gánh nặng gốc rễ và căn bản trong bao vấn đề khác của khủng hoảng
kinh tế hiện nay mà Việt Nam đang phải đối đầu. Một giải pháp căn bản là xây dựng định chế pháp lý
và cơ chế cưỡng bách và bảo đảm quyền tư hữu - trên căn bản năng động kinh tế và công lý xã hội - để
quốc dân có thể yên tâm với nhu cầu quá cơ bản và thiết yếu này.

 
ĐỊNH CHẾ CÔNG TY VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC KINH TẾ
 
Nhu cầu hùn vốn và giới hạn trách nhiệm kinh tế là hai mục tiêu chính để thành lập cơ chế công

ty (company) độc lập với cá nhân chủ nhân. Có nhiều hình thức công ty, như cơ chế phổ thông và cao
cấp nhất là “corporation” (công ty nặc danh). Corporation mang tư cách pháp nhân riêng biệt. Do đó,
nó có thể vay tiền, bị truy tố, kiện, phá sản, đánh thuế trên căn bản độc lập của chính nó mà không liên
quan đến cá nhân hùn vốn. Hình thức corporation còn có ưu điểm là sự trường tồn liên tục vượt qua
khỏi giới hạn cuộc đời của các chủ nhân bỏ vốn.

Công ty nặc danh là một “bảo vật pháp lý”(111) để khuyến khích giới tư sản chịu bỏ vốn kinh
doanh. Corporation giải phóng cơ chế kinh doanh ra khỏi phạm trù cá nhân và con người để tiến đến
phạm trù thuần lý và thuần pháp luật. Ở đây, tiêu chuẩn kinh doanh khách quan hơn, khả năng huy động
vốn dễ được đánh giá, lợi nhuận và khả năng phát triển được dễ dàng nhờ căn cứ trên các quy luật kế
toán hệ thống và khách quan.

Lịch sử phát triển của công ty nặc danh ở Tây phương đã kéo dài cả hơn thế kỷ nay. Sự bành
trướng tầm mức công nghệ đi đôi với mức độ phức tạp của quản trị các công ty. Nhu cầu huy động vốn
từ các nhà đầu tư thụ động mua cổ phần của một công ty mà không biết gì nhiều, dĩ nhiên, không tham
dự vào công việc của công ty - ngoại trừ bỏ phiếu cho một vài quyết định tối quan trọng hay bầu cử
hội đồng lãnh đạo.

Thoạt đầu, công ty nặc danh thường được đồng hóa với tội lỗi vì tính chất bất nhân tính
(impersonal) và tầm cỡ lớn. Nhưng nhu cầu và thực tế kinh doanh đòi hỏi xã hội phải chấp nhận hình
thức tổ chức này với các nỗ lực cai quản bằng luật pháp. Bởi vì ngoài mục tiêu kinh tế thủ lợi, các cơ
chế công ty corporations còn có mục tiêu vô vụ lợi (non-profit corporations) - giáo dục, tôn giáo, từ
thiện. Tuy nhiên, sự công nhận pháp lý (cấp giấy phép) vẫn còn rất giới hạn cho đến đầu thế kỷ này



(trường hợp Hoa Kỳ). Quần chúng vẫn còn mang tâm lý sợ hãi “big business” (đại tư bản), coi đó là
một cơ chế đầy nguy hiểm cho tự do và cơ hội cá nhân. Họ sợ độc quyền, sợ hiểm họa bóc lột lao
động vì sự vắng mặt của sự liên hệ trực tiếp với một con người chủ nhân - sự thiếu sót năng lực đạo
đức từ một cơ chế trừu tượng chỉ tính toán hành vi kinh tế bằng con số khách quan và lạnh lùng.

Nhưng kết quả của lịch sử thì ngược lại. Các corporations dần dần trở nên một cơ chế xã hội,
một biểu tượng giá trị, mà vì sự hiện diện lâu dài của nó, phải thỏa mãn những chỉ tiêu nhân bản và
công lý kinh tế và xã hội. Khi đã bước ra khỏi phạm trù chủ động của một con người chủ nhân (có trái
tim) thì corporations cũng thoát ra khỏi những cơ năng tiêu cực (trái tim tham lam, độc ác) của ông
chủ. Corporations tham dự nhiều hơn vào việc từ thiện, bị đánh thuế riêng biệt và cao, và phải dựa
theo cơn sóng chọn lựa của quần chúng tiêu thụ. Một hình thức cơ chế dân chủ kinh tế cũng từ đó được
kiến tạo: Sự phân phối của chủ nhân qua các cơ chế cổ phần mua bán khắp nơi dễ dàng, giá thấp, trên
thị trường chứng khoán, được phát triển rộng lớn. Ngày nay ở Hoa Kỳ, còn rất ít - chỉ khoảng trên
dưới 100 - các công ty lớn mà cổ phần bị tích lũy trên 50 phần trăm vào một cá nhân hay một dòng họ.
Corporations phải cổ động các phong trào xã hội tích cực (tiết kiệm nguyên liệu, sức khỏe, bảo vệ
môi sinh...) để lấy "phiếu" hiện kim của giới tiêu thụ. Các tổ chức tư nhân, truyền thông còn tạo áp lực,
đe dọa phong tỏa kinh tế để thỏa mãn những diễn đàn xã hội (social agenda) đặc biệt của mình. Các
corporations công-hữu (publicly-held) càng ngày càng giống như một cơ chế dân cử phải đi theo năng
động và giá trị dân chủ để được sống còn.

Dĩ nhiên lịch sử phát triển của corporations không thiếu gì những chương tiêu cực. Các công ty
liên quốc của các quốc gia tiên tiến Âu-Mỹ chủ động những chính sách bóc lột lao động và xã hội
khủng khiếp. Nhất là dưới thời thuộc địa, thời bành trướng thương nghiệp quốc tế, nô lệ lao công, chế
độ nhân lực bất nhân, huỷ hoại môi trường, là bản chất thường trực.

Nhưng không còn nữa. Giới lao động, giới thợ thuyền đã được pháp luật bảo vệ và gia tăng
quyền lực thương thảo qua các bộ luật lao động nhân bản, công bình, hợp lý. Luật pháp không những
bãi bỏ lao công trẻ em, tăng lương bổng, tiêu chuẩn hoá môi trường lao động, an ninh, an toàn, an sinh,
mà còn công nhận quyền nghiệp đoàn, quyền đình công, quyền “slowdown” (chậm việc) để có quyền
lực áp lực lãnh đạo và quản trị về các yêu sách liên hệ.

Tiến trình nhân bản hóa bản chất kinh doanh của các công ty nặc danh còn phải đi đôi với nấc
thang phát triển văn hóa và khả năng quản trị. Các phân khoa chuyên môn về kinh doanh càng ngày
càng đóng vai trò quan trọng. Tầm mức chuyên môn hóa đi song song với văn hóa hướng thượng của
những nhà lãnh đạo kinh doanh. Một trong những yếu tố văn hóa đó là tinh thần và ý thức thượng tôn
pháp luật. Họ còn chủ động được nội dung và cơ chế pháp lý về phương diện kinh tế nữa. Họ vừa
hành động, vừa sống, vừa ý thức, vừa hòa nhịp giữa cái tiến trình xóa bỏ cái biên giới chủ nhân-đầy tớ
một cách tiệm tiến và vừa phải. Các công ty luật (law firms) cũng chuyên môn hóa theo ngành kinh
doanh hướng dẫn các cơ chế kinh tế cao cấp này theo đúng quy chế pháp lý cũng như giải quyết tranh
chấp thương trường trên căn bản pháp luật một cách có văn minh, trật tự và lý trí.

Nhìn lại Việt Nam chúng ta, vì văn hóa, xã hội, lịch sử, kinh nghiệm, vì con người, vì chính trị,
chúng ta phải cấp tốc vượt qua cái phong khí trì trệ kinh tế hiện nay bằng một cuộc cách mạng kinh
doanh từ định chế, cơ chế đến tinh thần và thái độ kinh doanh để hòng đáp ứng được với mức độ tiền
tiến của các công ty nặc danh liên quốc của các quốc gia khác. Để mở đầu, bộ luật công ty phải được
cải tiến và cập nhật hóa thích hợp. Giáo dục cá nhân và giới chuyên môn tư nhân - chứ không phải cán
bộ nhà nước - cũng cấp thiết. Liệt kê những điều cần phải làm cho Việt Nam lúc này là công việc
không thể hoàn tất. Chúng tôi chỉ nhìn đến khía cạnh pháp lý trên vấn đề cơ chế kinh tế mà thôi. Cần
phải đem kinh tế Việt Nam ra khỏi giai đoạn “tay làm hàm nhai,” “buôn thúng bán bưng,” “chụp giựt,”
“mánh mung,” quanh quẩn ở phạm trù cá nhân để đi đến những cơ chế có tổ chức, khách quan hơn.



Hãy giải phóng cá nhân từ năng lực tranh sống tiêu cực hủy diệt lương tâm để đi đến năng lực sáng
tạo, cạnh tranh tích cực và xây dựng.

Sự phát triển của cơ chế công ty nặc danh giải quyết nhiều vấn đề nạn công lý kinh tế mà Marx
nêu ra từ 1844 - dù tiến trình lịch sử còn chưa hoàn hảo. Chủ nghĩa Marx từ chối căn bản ý niệm và
nguyên tắc cơ bản để đưa đến cơ chế corporations; nhưng Marxism lại đưa guồng máy kinh tế các
quốc gia Cộng sản thành những công ty độc tôn quốc doanh bị tê liệt, lụn bại, phá sản từ kinh tế vật
chất đến nội dung tinh thần.

Việt Nam phải từ giã căn bản tư tưởng kinh tế Marxism để giải phóng năng lực quốc dân. Trật tự
kinh tế phải qua định chế pháp lý chứ không phải là trò đùa của chính sách từ một khối lãnh đạo thiếu
khả năng kinh tế.

 
LUẬT LAO ĐỘNG
 
Nguồn gốc của mâu thuẫn giữa chủ và thợ căn cứ trên quan niệm về giá trị lao động: Một bên thì

cho rằng lao động phải được coi như là một món hàng với phẩm, lượng và giá trị lao động là giá trị thị
trường có căn bản trên năng động cung cầu; bên kia thì quan niệm lao động là một vấn đề nhân bản,
liên quan đến nhân phẩm, tinh thần và công lý của xã hội mà trong đó giá trị lao động là giá trị quốc
gia theo đuổi một cứu cánh toàn bộ cho con người và xã hội.

Tiến trình lịch sử trong cả hơn thế kỷ vừa qua, tự bản chất, là sự đi tìm một cứu cánh chân lý để
giải quyết vấn nạn mâu thuẫn giữa hai quan điểm trên. Những thảm họa của thời gian gần đây bắt nguồn
từ hoàn cảnh bất công của giới lao động mà Marx đã nói lên: “Lao động không những chỉ sản xuất
hàng mà biến chính họ thành những món hàng.” Đối với Marx thì khi đã trở thành những món hàng,
giới lao động đã mất đi nhân phẩm của họ, họ tự tha hóa với chính mình và xã hội. Một cuộc cách
mạng toàn diện, do đó, phải được thực thi để đem giới lao động về lại vị thế con người của họ.

Trong khi đó, phía tư bản cũng đồng quan điểm rằng lao động đang ở một thời điểm nào đó, là
những món hàng kinh tế mà thôi. Nhưng cả hai phía Marxists và tư bản đã không đi về một mối đồng
quy để giải quyết vấn nạn mâu thuẫn giá trị lao động. Cách mạng vô sản bùng nổ cả gần thế kỷ nay để
giải quyết lý tưởng nhân bản từ thực tế giá trị “món hàng.” Nhưng kết quả không được như ý muốn.
Giới lao động không những không mất cái gông cùm;. họ bị mất luôn cái cơ hội thoát ra khỏi gông cùm
kinh tế vì sự thất bại hoàn toàn về chính sách kinh tế ở các quốc gia Cộng sản.

Phía tư bản, từ sự đe dọa của Marxism, cộng với tiến trình trưởng thành của ý thức nhân bản, đã
từ bỏ quan niệm “món hàng” lao động để đi về một giải quyết tiệm tiến và thực tế hơn. Khi căn bản
kinh tế đã được ổn định và phát triển, chiếc bánh giàu có đã lớn đủ, thì những chính sách lao động tiến
bộ và nhân bản cũng càng trở nên hiệu quả và phổ quát.

Đóng vai trò quan trọng trong tiến trình nhân bản trước vấn nạn lao động là chức năng và vai trò
của pháp luật. Pháp luật định chế hóa giá trị nhân bản vào những vấn đề lao động. Pháp luật can thiệp
vào guồng máy sản xuất, vào liên hệ chủ thợ bằng sự cưỡng chế những tiêu chuẩn lao động phù hợp
với nguyện vọng kinh tế, an sinh, an toàn của giới lao công. Giai đoạn đầu là sự loại bỏ lao công trẻ
em, hợp thức hóa nghiệp đoàn, công nhận quyền đình công, quyền cố tình chậm trễ lại công việc (work
slow-down). Đồng thời hàng trăm bộ luật lao động khác được dần dần trở thành thực tế đối với guồng
máy kinh tế hiện đại.

Sự thành công của pháp luật là hiện thực hóa lý tưởng tiến bộ và công lý. Lao động không còn là
một sản phẩm kinh tế, cũng không phải là cứu cánh của công lý. Lao động trong tinh thần pháp luật là
một sự giải hòa hợp lý, thích ứng và thực tế đối với thực chất của vấn đề. Người thợ phải đi theo năng
động cung cầu của guồng máy kinh tế. Người chủ có một mức độ tự do cần thiết để có thể phát triển



kinh doanh, thâu hoạch lợi nhuận mà không trở thành một cơ quan từ thiện xã hội bị bó chặt bởi nhiều
điều kiện khó khăn đối với vấn đề thuê mướn lao công.

Ví dụ luật pháp muốn bắt buộc rằng nhân công phải được trả bởi một đồng lương tối thiểu. Đây
là sự xen lấn của ý niệm công lý vào năng động cung cầu kinh tế. Câu hỏi được đặt ra: Thực tế người
công nhân có chọn lựa nào trong năng động cung cầu này không? Câu trả lời tùy thuộc. Đối với tầng
lớp lao động thấp, tận đáy cùng của xã hội, giá trị lao động của họ rất thấp so với khả năng chọn lựa
của chủ mướn. Giới lao động này phải làm việc để sống còn và phần lớn phải nhận việc với lương
chết đói vì không còn chọn lựa nào khác. Nhưng đồng lương tối thiểu quy định bởi luật pháp sẽ giới
hạn khả năng thuê mướn của người chủ. Luật lương tối thiểu thường chỉ liên hệ đến các cơ sở thuê
mướn nhân công không có nghề nghiệp hay không được huấn luyện kỹ càng (unskilled labor). Thành
phần vị thành niên, sinh viên học sinh cũng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các tiệm ăn khi đối đầu với số
lương tối thiểu đã sử dụng nhiều biện pháp như mướn ít nhân công, mướn nhân công bán phần, giới
hạn quyền lợi huê hồng… để tối đa lợi nhuận của mình. Các cơ sở kinh doanh nhỏ, còn mới, có tính
cách gia đình thì không đủ khả năng để trả tiền lương luật định. Họ sẽ thuê người thân mà thôi, hoặc
phải vi phạm luật pháp để sống còn.

Vấn đề đuổi việc công nhân cũng là một khía cạnh kinh tế mà luật pháp phải can thiệp. Đây là
một sự chọn lựa của những giá trị tự do tương tranh. Nếu người nhân công có quyền nghỉ việc, bỏ sở
ra đi bất cứ lúc nào, thì tại sao người chủ không có quyền đuổi sở nhân công tùy ý? Đây là quan niệm
thông thường và hiện hành ở Hoa Kỳ (“employment-at- will” - lao-động-tùy-ý). Luật pháp công nhận
tiền đề tự do lao động - muốn thuê, muốn đuổi, muốn làm, muốn nghỉ tùy thích. Nhưng vấn đề không
thể giản dị. Nếu người chủ đuổi người công nhân, tác dụng kinh tế của chủ nhân, nếu có, vẫn nhẹ hơn
nhiều đối với hậu quả mất việc của nhân công. Luật pháp giới hạn tự do đuổi việc của chủ nhân trên
nhiều quy tắc: Cấm đuổi việc vì kỳ thị, vì nhân công thi hành bổn phận công dân (chỉ trích chính sách
của chủ nhân về một vấn đề). Tiểu bang California đôi khi còn áp dụng nguyên tắc “implied employ-
merit contract” (hợp đồng lao động ngầm) và “duties of good faith” (bổn phận thực tình) để giải
quyết một vấn nạn kinh tế khi có chuyện tranh chấp về sự mất việc của công nhân.

Tầm quan trọng của luật pháp đối với vấn đề thuê mướn nhân công, tiền lương, và điều kiện làm
việc không chỉ giới hạn ở sự cung cấp những tiêu chuẩn cưỡng chế. Luật pháp tạo một tiêu chuẩn giá
trị để chủ nhân xác định hành vi kinh tế của mình. Luật pháp tạo một trình độ ý thức và lương tâm nhân
bản đối với vấn đề lao động. Ngày nay, xã hội Tây Âu không thuê mướn trẻ em, không đối xử tàn tệ
với công nhân không phải chỉ vì luật pháp cấm đoán, mà vì lương tâm xã hội và con người đã được
tiến hóa đến mức độ nhân bản, ngăn cản họ từ nội tâm.

Khi xã hội thể hiện ý lực đạo đức của mình qua định chế luật pháp cưỡng bách cá nhân tuân
theo, thì đồng lúc, xã hội giáo hóa con người những giá trị nhân bản phổ quát và tập thể trên một mẫu
số chung hợp lý.

Marx cho rằng luật pháp là khí cụ áp bức của giai cấp tư sản đối với giới vô sản, lao động. Luật
pháp chẳng qua là thượng tầng kiến trúc (superstructure) của cơ chế kinh tế của tư bản. Nó không phản
ảnh và thể hiện được ý lực và đáp ứng nhu cầu của giới lao động. Điều này phần nào đúng, nhất là ở
tiền bán thế kỷ XX này. Nhưng khi phân tích kỹ hơn chúng ta không thể nói rằng những gì Marx nói đều
đúng. Tình trạng áp bức bóc lột nhân công ở giai đoạn kinh tế tư bản đang lớn mạnh phát xuất từ nhiều
nguyên nhân: Thứ nhất, ý thức nhân bản chưa được có tầm ảnh hưởng đối với vấn đề kinh tế và lao
động. Thứ hai, thực tế và bản chất kinh tế còn phôi thai trong giai đoạn mới phát sinh và chuyển động.
Thứ ba, các cơ chế chính trị chưa có khả năng thể hiện được ý niệm nhân bản (vốn còn yếu) bằng
những định chế pháp lý. Thứ tư, giới lao động chưa trở thành một khối lực xã hội và chính trị để tạo
áp lực đối với giới chủ nhân.



Mô thức cách mạng triệt để của Marx và Lenin đã tạo năng động chính trị cần thiết để giải quyết
nguyên nhân thứ tư, đồng thời, gây ý thức và lương tâm của xã hội tư bản đối với vấn nạn công lý này.
Nhưng giá trị luật pháp - bao gồm phạm trù đạo đức - không chỉ thể hiện ý lực của một giai cấp (tư
bản) mà thôi. Trần Bạch Đằng, một tác giả Cộng sản nổi tiếng ở Việt Nam ngày nay, viết gần đây rằng:

 
Luật pháp là một khoa học. Chúng ta không đố kỵ các thành tựu của loài người khi loài người tích lũy trí tuệ,

kinh nghiệm quản lý để tạo ra các luật - sự ràng buộc xã hội. Hẳn, không ở đâu mà tính giai cấp bộc lộ rõ hơn ở luật
của mỗi chế độ. Nhưng bên cạnh nội dung giai cấp, luật vẫn biểu hiện phần khoa học của nó. Tôi đọc khá nhiêu sách
trinh thám hiện đại của Pháp, Anh, Mỹ, Liên Xô... và rút ra nhận xét: Một thủ trưởng công an đắn đo khi đề nghị viên
Biện lý ký tên xét nhà một kẻ tình nghi - Lỡ cuộc khám nhà không mang lai một bằng chứng có giá trị thuyết phục nào,
thì sao? Thủ trưởng công an bị lột lon, viên Biện lý cũng rời ghế. Nếu chúng ta xếp các thứ đó vào phạm trù “chủ nghĩa

tư bản” thì chúng ta lầm. Chúng là thành quả của văn minh cho con người đấu tranh mới có được.(112)

 
Thế còn luật lao động, ví dụ ở Âu Mỹ, có phản ảnh được ý muốn và phục vụ được nhu cầu của

giai cấp công nhân? Câu trả lời phải là xác định. Hầu hết các bộ luật lao động cả gần thế kỷ qua đều
nhằm giải quyết sự bất công cho giới lao động, phục vụ và bảo vệ quyền lợi của công nhân. Không
những thế, luật pháp còn phản ảnh được nhu cầu của giai cấp lao động nữa. Emil Brunner, một luật gia
Đức quốc có nói, “Một tiêu chuẩn sống đầy đủ tối thiểu cho người nhân công đổ mồ hôi là trách nhiệm
cho xã hội phải thỏa mãn trong tầm khả năng.” (A decent standard of living for the man who honestly
does his duty is an obligation on society which it has to fulfil within the limits of possibility).(131) Một
tiêu chuẩn sống tối thiểu, bao gồm những giá trị pháp lý căn bản, không phải là một ân huệ ban cho
giai cấp lao động từ giai cấp tư bản hay của nhà nước mà là quyền lợi, trách nhiệm chung. Nó là thành
quả của lao lực, của mồ hôi, nước mắt của ý lực đấu tranh sống còn từ kinh tế đến chính trị. Nhưng
không phải là nó có được nhờ một cuộc cách mạng nhân danh giai cấp lao động, vô sản. Nó cũng
không có được nhờ sự sụp đổ hoàn toàn những giá trị tích lũy của lịch sử mà Marx gán cho là của giai
cấp tư sản. Nó là “sự tích lũy trí tuệ và kinh nghiệm” cùa loài người qua thời gian, như Trần Bạch
Đằng nói. Nó biểu hiện sự cần thiết của lịch sử như một nấc thang sinh động phục vụ con người và giá
trị nhân bản.

Nhưng tất cả phải có tính cách tương đối. Ở Việt Nam ngày nay, vì nhu cầu đầu tư, nhu cầu phát
triển kinh tế, luật lao động cần phải chú tâm thỏa mãn năng lực phát triển kinh tế nhiều hơn là quyền
hạn lao động. Thà là “bị bóc lột” bởi tư bản, nhưng mà có công ăn việc làm và cơ hội tiến thân kinh
tế, hơn là thất nghiệp và bị hoàn cảnh đói khổ bóc lột tận cùng tâm hồn, nhân cách và thể xác của con
người.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tư bản thế giới sẽ nô lệ hóa nhân công Việt Nam. Điều này
khó mà có thể xảy ra vì trình độ ý thức và lương tâm của các quyền lực kinh tế đã đến một mức độ
nhân bản tối thiểu. Áp lực xã hội, sự đòi hỏi của nhân công, của các chủ nhân cổ phần, của báo chí sẽ
là những bảo đảm song song với tiêu chuẩn cưỡng chế của pháp luật.

Để rồi với thời gian, tiêu chuẩn pháp lý sẽ được gia tăng với khả năng tuân chấp của kinh tế đối
với nội dung luật lệ lao động. Cái khó khăn là hoà giải được mâu thuẫn giữa ước vọng công lý lao
động đồng thời thỏa mãn được nhu cầu phát triển kinh tế, khuyến khích đầu tư. Thực sự đây là nghệ
thuật quân bình khó khăn không những chỉ ở lãnh vực lao động mà còn nhiều lãnh vực khác. Trong đó,
thuế khóa cũng là một sự chọn lựa cần thiết nhưng đầy khó khăn giữa nhu cầu quốc gia, công lý kinh tế
và khả năng và khuyến khích phát triển kinh doanh.

 
LUẬT THUẾ KHÓA
 



Người Mỹ thường hay nói, “Có hai việc chắc chắn trong đời con người: thuế và chết.” Thuế
không những là chuyện xưa nay, Đông-Tây, độc tài, dân chủ, lạc hậu-tiến bộ, mà còn là một sự kiện
hiển nhiên. Thuế là “máu huyết của cơ thể chính quyền” để có phương tiện giải quyết trách nhiệm,
chức năng, vai trò của nó, dù là tự sống còn để đàn áp kẻ đóng thuế, hay là để phục vụ dân chúng.

Nói về thuế phải bao gồm nhiều lãnh vực. Trong đó vấn đề chính sách quốc gia và biện minh
chính trị là quan tâm trọng yếu. Nhưng trên lãnh vực pháp lý, thuế khóa là một phân nhánh của toàn bộ
những định chế luật pháp cai quản trách nhiệm, quyền hạn của công dân. Nhưng câu hỏi được đặt ra
bấy lâu nay vẫn còn nêu lên là biện minh đạo đức và pháp lý của thuế. Bởi vì thuế là một hình thức
tịch thâu tài sản trực tiếp mà không được bồi thường. Của cái, tiền bạc từ lao động, mồ hôi, trí não của
công dân phải đưa lại, vô điều kiện cho chính phủ mà người trả thuế không có quyền chỉ định số tiền
mình sẽ đi về đâu và làm việc gì. Là người dân, không ai muốn đóng thuế ngoại trừ bị bắt buộc. Về
phía chính quyền cũng thế, thuế má phải được đánh ở mức tối thiểu cần thiết mà thôi. “Thuế nặng, sưu
cao” là nguyên nhân của nhiều cuộc nổi dậy khắp nơi. Bị đánh thuế mà không có quyền đại diện chính
trị (taxation without repesentation) là một trong những bất công mở đầu cho cuộc cách mạng Độc lập
Hoa Kỳ hơn hai thế kỷ trước.

Thuế đóng ba chức năng rõ rệt: [1] Gây ngân quỹ cho chính quyền, [2] tái phân phối lợi tức và
tài sản quần chúng - một chính sách công lý kinh tế, và [3] đóng vai trò khí cụ cho chính sách kinh tế
và tiền tệ quốc gia. Ở đây chúng tôi chỉ muốn thảo luận về chức năng thứ ba - vai trò khí cụ của luật
thuế đối với kinh tế quốc gia.

Tất cả các loại thuế đều mang tác dụng tiêu cực đối với kinh doanh. Nhưng khi thuế đã thành
luật trách nhiệm truyền thống, nó trở nên một món phí tổn thường trực phải được đưa vào phương trình
kinh doanh. Giới thương nhân, sản xuất công nhận rằng thuế là một điều cần thiết, đồng thời nó là cái
giá phải trả để có quyền, cơ hội và môi trường để làm ăn, buôn bán.

Đối với chính quyền, tư cách và biện minh đóng thuế phải được minh xác tổng quan bởi hiến
pháp. Đến mức độ kế tiếp là phải có một bộ luật thuế rõ ràng, minh xác theo đúng những nguyên tắc
công lý, kinh tế và xã hội mà quốc gia muốn thực thi. Quốc hội còn phải cho phép cơ quan thuế khóa
được quyền ban hành những quy tắc chi tiết (quyền lập quy) để quản trị việc thu thuế. Những quy tắc
chi tiết này không được quốc hội ban hành vì thế nó không mang vị thế của đạo luật quốc gia. Nhưng
chúng phải nằm trong khuôn khổ của nguyên tắc và nội dung của luật thuế mà quốc hội đã ban hành,
đồng thời có tính cưỡng chế như một bộ luật.

Các thứ thuế phải được minh xác. Từ thuế lợi tức, thuế kinh doanh, thuế giao dịch, thuế hành
nghề, thuế giấy phép, thuế bất động sản, đến hàng chục thứ thuế khác. Khi nền kinh tế càng phát triển,
năng động kinh doanh càng cao thì nội dung và chức năng thuế khóa càng phức tạp và tối tân.

Những nguyên tắc thuế khóa căn bản gồm có: [1] nhất quán, [2] thích ứng, [3] công bình, và [4]
tùy thuộc vào khả năng đóng thuế của đối tượng. Những nguyên tắc này phải được thể hiện qua chính
sách thuế khóa mà luật thuế và những quy tắc hành chánh là khí cụ chính yếu. Tùy theo mỗi giai đoạn
và chỉ tiêu của chính sách quốc gia tổng quan, thuế khóa phải trực tiếp cũng như gián tiếp đáp ứng
cũng như đóng vai trò đòn bẫy, tạo động năng thích nghi đối với những nỗ lực chính sách.

Đối với quần chúng thì giới kinh doanh, thuế thương mãi (như thuế đánh vào công ty, thuế giao
dịch) có biện minh chính trị và công lý cao nhất, vì giới kinh doanh có khả năng đóng thuế cao và họ
được hưởng nhiều nhất từ cơ chế chính quyền cũng như sự ổn định chính trị và xã hội để tạo môi
trường và cơ hội kinh doanh. Nhưng ngược lại, giới kinh doanh là thành phần năng động và có khả
năng sản xuất cao nhất. Do đó, đánh thuế thương mãi vào các cơ phận kinh tế là trực tiếp giảm bớt
động cơ kinh tế của quốc gia.

Ở Hoa Kỳ, giới doanh nhân phải trả hàng trăm thứ thuế. Nếu một doanh nhân muốn đầu tư vào



một khách sạn du lịch, ví dụ, ở San Francisco, thì hàng loạt thuế phải tính như là phí tổn kinh tế. Thuế
giấy phép, thuế bất động sản, thuế sang nhượng, thuế xây cất, cho đến thuế phòng thuê, thuế trả lương
cho công nhân (payroll tax), thuế lợi tức (ở mức độ công ty và tư cách cá nhân), thuế môi sinh, thuế an
sinh cho công nhân, thuế bảo hiểm thất nghiệp... đó là chưa kể đến phí tổn bảo hiểm, luật sư, và hàng
trăm chi tiêu khác đòi hỏi bởi cơ chế pháp luật.

Tại sao doanh nhân này phải bị đóng nhiều thứ thuế như vậy? Khi khách sạn mở ra và điều hành,
hàng trăm nhân công sẽ có việc làm, kinh tế thị xã sẽ phát triển, cũng như không kể đến bao nhiêu tích
cực vào guồng máy kinh tế mà kết quả là sự lưu hành một năng động quay nhanh tiến trình phát triển
quốc gia. Về mặt khác, một khách sạn cùng mang những tác dụng tiêu cực đối với xã hội. Lưu lượng xe
cộ gia tăng ảnh hưởng đến môi sinh, giá cả bất động sản lên cao, và những hậu quả vô hình
(externalities) khác. Tuy nhiên, thuế kinh doanh trong trường hợp này là một chọn lựa của chính sách
trên sự đánh giá và quân bình hóa những giá trị tương tranh. Chủ nhân của khách sạn ngày nay ở Hoa
Kỳ không còn là một hay vài cá nhân mà là của một công ty nặc danh lớn, có khả năng đầu tư cao, và
sự chọn lựa của nó rộng lớn trong tiềm năng hấp thụ và chịu đựng các thứ thuế và chi phí như là những
phí tổn căn bản và đã được dự sẵn trong phương án kinh doanh.

Ở Hoa Kỳ, hệ thống quản trị hành chánh, khả năng điều hành, cũng như trình độ dân trí, từ chính
quyền đến tư nhân, cộng vào mức độ áp dụng kỹ thuật cao, khoa học kế toán chính xác và hiệu quả đều
đóng góp vào một cơ chế thuế khóa được kính nể và hữu dụng.

Ở đầu kia của thái cực là Việt Nam ngày nay. Trình độ dân trí không những thấp, họ chưa quen
với thuế khóa. Chính quyền thì bất lực, thiếu hiệu quả, thối nát. Băng hoại đạo đức cai trị và hành vi
tiêu cực trở thành định chế bất thành văn. Khi chính quyền không mang giá trị chính thống thì biện minh
thâu thuế không có. Ở Việt Nam khó mà thực thi một chính sách thuế khóa, ví dụ, thuế lợi tức, có hiệu
quả, công minh, công bằng và thích ứng. Thái độ và tâm tính gian lận của quần chúng tê liệt hóa cơ chế
pháp luật thuế khóa quốc gia. Hậu quả là thuế phải đi theo sự ước định thiếu chính xác, bất công. Từ
đó, thối nát, tham nhũng không thể tránh khỏi.

Không những thế, ở Việt Nam hiện nay, chính sách thuế khóa không được kinh qua một chọn lựa
chính sách khôn khéo. Ví dụ, một gia đình giàu có ở Sàigòn, "ăn không, ngồi rồi," chủ nhân của một
biệt thự lớn, nhân công hầu hạ cho thuê mướn vài khu phố, sống vào lợi tức "tĩnh" mà thôi. Gia đình
này không phải đóng thuế nào cả - cho đến lúc gần đây (1990), Việt Nam mới bắt đầu thâu thuế lợi
tức. Trong khi đó, một bà góa phụ mở một sạp bán vải ở chợ Bến Thành, lợi tức, lời lỗ bất thường, thì
lại đóng thuế kinh doanh ngập đầu. Tại sao chính quyền không đánh thuế bất động sản là khí cụ tạo
năng động kinh tế hiệu quả nhất vì, như ở Âu-Mỹ, nó buộc các gia sản phải mang chức năng sản xuất?
Nếu bạn không có sản xuất để có khả năng trả thuế cho biệt thự bạn đang là chủ nhân, bạn phải bán nó
đi để trả thuế. Đó là điều công bình và hợp lý mà thôi.

Không ai có thể chấp nhận được tình trạng bất công quá là lộ liễu, quá căn bản từ những chính
sách có tính chất quyết định kinh tế và xã hội hiện nay ở Việt Nam. Bao nhiêu cơ sở kinh doanh gia
đình, vật lộn với cơm áo, phải phá sản vì thuế nặng; trong khi đó các tay tài phiệt làm ăn lớn hàng triệu
Mỹ kim, chủ nhân hàng loạt tài sản khắp nơi thì lại không phải chịu trách nhiệm thuế khóa thích ứng.

Dĩ nhiên chúng ta phải hiểu được cái khó khăn lớn lao và trùng điệp của chính quyền của chế độ
nào, đều phải đương đầu với một trách nhiệm quản trị, thi hành một chính sách thuế khóa trong một xã
hội hỗn độn, thấp kém, thiếu giáo dục, gian lận, vô tổ chức như ở Việt Nam hiện nay. Nhưng chính
quyền phải bắt đầu. Trách nhiệm cai trị là sự phân định hóa nguyên tắc để nỗ lực thực thi những cải tổ
dần dần. Những nguyên tắc căn bản phải được cứu xét trong vòng chỉ tiêu lớn cho xã hội và kinh tế
chứ không phải tùy hứng và vá víu.

Tất cả mọi mong mỏi đối với Việt Nam phải tùy theo hoàn cảnh và mức độ thích ứng. Ở đó,



không thể có việc quốc hội cắt giảm thuế lợi tức một chỉ số ấn định thì con số lạm phát hay sản xuất,
đầu tư sẽ được tương ứng theo dự liệu. Việt Nam phải đi từ căn bản. Luật thuế phải được ban hành bởi
quốc hội với biện minh chính trị. Nó phải có tính công bình, hợp lý, hiệu năng và thích ứng. Hơn thế
nữa, quần chúng phải sống với ý thức rằng thuế khóa là bổn phận không thể tách rời ra khỏi vai trò
công dân. Phải đóng thuế thì nhà nước mới có tiền để xây cầu, trả lương thầy giáo, cung cấp xe cứu
lửa, tu bổ công viên. Đóng thuế là cái giá phải trả cho một trật tự xã hội có công lý và chủ đích. Đó là
chưa kể đến sự tự túc tự cường của quốc gia để tránh khỏi tình trạng lệ thuộc vào ngoại viện, đánh mất
tư cách và vị thế độc lập của mình.

 
THIẾT KẾ CƠ CHẾ KINH TẾ
 
Mặc dù đây là vấn đề của chính sách kinh tế quốc gia, chúng tôi chỉ muốn nêu ra những lý luận

liên quan đến vai trò luật pháp đối với các cơ chế căn bản kinh tế. Vấn đề tổ chức guồng máy kinh tế
quốc gia không những chỉ giới hạn ở chính sách mà là những đạo luật và những quy tắc hành chánh có
tính cưỡng bách để thi hành những chính sách đó.

Ở thời điểm này, một nền kinh tế phóng nhiệm (laissez faire) không còn thích ứng nữa - cũng như
là kinh tế trung ương của các quốc gia Cộng sản. Các quốc gia tiền tiến đã kết hợp hai cực đoan của
chủ thuyết tự do tư bản và xã hội thành một mô hình kinh tế thị trường, tự do, pháp trị. Luật pháp và sự
nhúng tay can thiệp của chính quyền đối với kinh tế đến một mức độ nào đó là cần thiết để bảo đảm
được trật tự kinh tế, các ưu tiên về công lý lao động, xã hội, an sinh, môi trường nhưng vẫn giữ được
một biên độ tự do để cho kinh tế được linh động theo nhu cầu thị trường.

Ở Việt Nam khoảng 1988-1990, sau khi chính quyền cho phép cá nhân được tự do kinh doanh
thì guồng máy kinh tế tư nhân, nhất là ở các thị trấn miền Nam, được khuyến khích và phát triển nhanh
chóng. Nhờ động năng tư doanh, các cơ chế kinh tế căn bản bắt đầu phát triển. Các ngân hàng, tín dụng
gây vốn, các cơ sở hùn hạp đầu tư, công ty nặc danh, liên doanh được cho ra đời nhanh hơn người ta
có thể tưởng đến. Nhưng cơn sóng xô bồ kinh tế này bị sụp xuống nhanh như khi đi lên sau đó vài năm.
Có nhiều yếu tố khác góp phần vào sự sụp đổ này. Nhưng nguyên nhân chính là Việt Nam chưa thiết kế
được những cơ chế pháp luật để cai quản nổi những cấu trúc kinh tế căn bản nói trên. Các cơ sở tín
dụng mọc lên khắp nơi, dân chúng bỏ tiền vào để lấy lời (có lúc lên đến 12% mỗi tháng!).

Tuy nhiên những cấu trúc này là những lâu đài xây trên cát. Vì thiếu các định chế pháp lý quy
định rõ lề lối điều hành và biên độ kinh doanh, hành vi của các cơ chế kinh tế này trở nên những cơ sở
tùy tiện, phóng túng và trở thành các trung tâm lường gạt, gian lận có tổ chức. Ví dụ, tiền lời của các
cơ sở tín dụng, vào các năm 1988-1989 ở Sàigòn đã trở nên vô lý. Các ngân hàng, không bị quản chế
bởi pháp luật mà chỉ là sự theo dõi kinh tế thô sơ bởi những cán bộ thiếu chuyên môn và trình độ. Nếu
có một bộ luật giới hạn tiền lời, quy định nguyên tắc kế toán sổ sách, giám định, tồn ngân, nhân sự, báo
cáo thì thảm họa của những năm 1990 về sau đã giảm bớt.

Chính ngay "vụ Nguyễn Văn Mười Hai" và cơ sở tín dụng, kinh doanh Thanh Hương năm 1990
là một điển hình. Đến khi bị bắt bị buộc nhiều tội, ông này vẫn tuyên bố là ông đã không vi phạm luật
nào cả vì không có luật nào chi phối hành vi kinh doanh của ông. Do đó, sự bắt bớ của ông pháp xuất
từ hậu quả của chính sách kinh doanh của ông hơn là thuộc hành vi phạm pháp. Điều này gần như đúng.
"Vụ án Thanh Hương" (như người Sàigòn vẫn gọi) là hậu quả của sự thiếu vắng luật pháp nhiều hơn là
chủ ý vi phạm pháp luật của một cơ sở kinh doanh.

Việt Nam ngày nay đang thiếu những bộ luật căn bản đáp ứng đúng với nhu cầu kinh tế đang đi
vào con đường rộng mở, tư nhân, đa diện và quốc tế hóa. Phải có những quy tắc, tiêu chuẩn để giám
định năng động phóng túng tự nhiên của kinh doanh, nhất là ở các quốc gia chậm tiến và vô trật tự - và



thiếu đạo đức - như Việt Nam. Khi quần chúng thì ngây thơ, giới kinh doanh thì không được giám sát
bởi tiêu chuẩn pháp lý, khách quan, thì hậu quả tai hại là vấn đề không thể tránh khỏi. Luật pháp như
những sợi dây cương ghì con ngựa kinh tế đầy nhiệt thành trên cánh đồng trống. Câu chuyện của Thanh
Hương là đặc trưng của chuyện đương nhiên: Người kinh doanh chỉ biết sử dụng tối đa tài năng để
thâu hoạch lợi nhuận cho đến lúc luật pháp đã trở nên yếu tố kỷ luật.

Từ khi sự sụp đổ dây chuyền của các cơ sở tín dụng, dân chúng không còn tin tưởng vào các cơ
chế kinh tế nữa, dù bất cứ hình thức nào. Vấn đề rất rõ rệt: dù cho có xử tử hình một vài can phạm để
cảnh cáo các cơ sở khác, vấn đề "Thanh Hương" vẫn phải tiếp tục xảy ra vì định chế pháp lý chưa có.
Nó giống như cha mẹ đòi kỷ luật đứa bé đang học chạy xe đạp vì lý do té xe, nhưng vì đường sá chưa
được hoàn chỉnh, luật lưu thông chưa minh định, thì dù muốn hay không, đứa bé vẫn còn bị tai nạn, té
xe. Từ đó, tinh thần và kỹ thuật kinh tế "bình dân" lại được tiếp tục. Dân chúng dấu tiền bạc trong nhà,
mua vàng, đá quý, đổi ra Mỹ kim để cất giữ, tạo ra sự trống vắng và thiếu hụt vốn sản xuất. Đồng tiền
không được sử dụng theo nhu cầu và khả năng của nó. Kinh tế vẫn phải như chiếc xe đạp thô sơ, đi
trên đường quê gập ghềnh, không bao giờ cất cánh được.

Chúng tôi không thể liệt kê hết tất cả các cơ chế kinh tế mà luật pháp phải minh định. Sự ra đời
và hiện hữu của các cơ sở này phải mang một tư cách pháp nhân. Đối với tư hữu, luật pháp định nghĩa
là "một mớ quyền hạn" liên hệ; thì đối với cơ chế kinh tế cũng vậy. Ngân hàng, tín dụng, chứng khoán
đều là những "tập hợp quy luật pháp lý" hơn là những phương tiện tùy ý, tùy khả năng của cá nhân hay
đoàn thể nào. Một công ty không có quyền gọi vốn cho đến khi tư cách pháp nhân được xác định bởi
luật pháp. Nếu tòa tuyên án "khai tử” công ty vì vi pháp, thì "cuộc đời" công ty đó chấm dứt. Cơ chế
kinh tế chỉ sống nhờ vào hơi thở pháp luật mà thôi. Đây là nguyên tắc mà kinh tế pháp trị phải đạt đến.

 
QUY LUẬT KINH DOANH THỐNG NHẤT
 
Để tạo một bối cảnh kinh doanh vững chắc, tạo một tình trạng tin tưởng vào cơ chế pháp luật,

những nguyên tắc và quy tắc buôn bán và giao dịch kinh tế, Việt Nam phải ban hành và phát triển, tu
bổ những bộ luật về kinh doanh, toàn bộ và thống nhất từ Nam tới Bắc. Những bộ luật này sẽ tạo sự dễ
dàng và hiệu năng cho các vụ tranh tụng về các vấn đề giao dịch thương mãi.

Tại Hoa Kỳ, vì lịch sử pháp lý kinh tế phát triển theo truyền thống Common Law, hầu hết các
quy luật kinh tế đều phát xuất từ tiền lệ do các án lệnh đưa ra. Người Anh và Mỹ gọi là "luật do chánh
án làm nên" (judge-made laws). Vì thế mà luật thương mãi Hoa Kỳ bị khác biệt từ từng vụ và từng vấn
đề (case law). Mỗi tiểu bang cũng theo mỗi hệ thống tiền lệ riêng, ví dụ như tiểu bang Lousiana của
miền Nam thì theo truyền thống luật Napoleon của Pháp.

Vì vậy, khoảng gần mười năm trước, các tổ chức luật gia Hoa Kỳ, bao gồm những chuyên gia về
các ngành luật khác biệt nhau đã đưa ra những dự thảo của những bộ luật thương mãi thống nhất. Trong
đó có các bộ luật như Uniform Commercial Code (Quy Luật Kinh Doanh Thống Nhất) đã được quốc
hội của các tiểu bang cho ban hành thành đạo luật (ngoại trừ Lousiana), bộ luật Uniform Consumer
Credit Code (Quy Luật Tín Dụng Thống Nhất) được một số tiểu bang ban hành thành luật.

Bộ luật Uniform Commercial Code cai quản giao dịch thương mại như mua bán hàng hóa, giấy
nợ, quy tắc ký thác và thâu hoạch lời lãi ở các ngân hàng, tín dụng thư, chuyển vận thư, mậu dịch
chứng khoán… Bộ Uniform Consumer Credit Code cai quản vấn đề tiền lời, tín dụng điều kiện cho
vay tiền, những phương cách bảo vệ quyền lợi của quần chúng vay tiền và ký thác, quy tắc kế toán và
báo cáo cúng như bổn phận thông báo cho người vay những lợi hại, điều kiện, tổn phí về các món nợ,
thủ tục và tiến trình trả hoàn.

Những bộ luật đề cập trên là những công trình trí tuệ lớn của một nền văn minh pháp trị lâu dài



từ truyền thống Anh, La Mã, và Hoa Kỳ. Chúng ta có thể dựa vào đó để coi như là những mô hình để
Việt Nam có thể áp dụng nhiều hay ít hòng tạo nên những bộ luật tương tự. Chúng ta không nên có mặc
cảm dân tộc hay chính trị mà không chịu học hỏi. Hơn nữa, những quy tắc mậu dịch đó đã trở nên phổ
thông và tiêu chuẩn phổ quát cho thế giới ngày nay. Đáp ứng với nhu cầu thương trường thế giới bằng
cách nâng cao cấp độ nội dung luật pháp nước nhà lên với Âu Mỹ là một điều kiện tiên yếu.

Đối với tình trạng yếu đuối của hệ thống luật pháp ở Việt Nam, từ cơ chế, định chế đến nhân sự,
những bộ luật thống nhất, đầy đủ là điều cần thiết. Nhất là vấn đề nhân sự, các bộ luật càng rõ ràng
càng tốt để giúp chánh án, luật sư, cũng như trong thương trường biết sử dụng đúng để giải quyết
những nhu cầu liên hệ - nhất là chánh án - giảm thiểu tối đa những sai lạc hay lạm dụng nội dung luật
pháp mà hậu quả là sự vô hiệu hóa những ước vọng tiên khởi của doanh nhân và quần chúng đối với
một điều luật.

Ở Hoa Kỳ, các cảnh sát tuần cảnh trong các khu phố đầy tội phạm có mang theo mình bộ luật
hình sự thu gọn, khổ nhỏ để tham khảo khi cần. Viên cảnh sát muốn bắt một công dân, phải biết mình
bắt người đó vì vi phạm luật nào, điều khoản nào chứ không phải vì người đó xúc phạm đến tiêu chuẩn
đạo đức của viên cảnh sát. Dân Mỹ khi bị bắt thường đòi hỏi, "Tội gì?" (What's the charge?). Người
doanh nhân, hay cố vấn pháp luật của họ cũng vậy, nhất là ở Việt Nam, phải có những bộ luật quy định
tiêu chuẩn pháp lý rõ ràng để tạo điều kiện và kỷ luật kinh doanh cho tất cả cá nhân liên hệ.

 
CÔNG LÝ KINH TẾ: TỪ LÝ TƯỞNG THUỞ TRƯỚC:
 
Cách đây gần nửa thế kỷ, giáo sư Friedrich A. Hayek của đại học London đã viết một cuốn sách

quan trọng, “The Road To Serfdom” (Con Đường Dẫn Đến Nô Lệ) , cảnh giác các phong trào xã hội
chủ nghĩa về thảm họa nô lệ của các chính sách kinh tế trung ương tập quyền. Hayek đã trích dẫn Leon
Trotsky, "Trong một quốc gia mà chủ nhân độc nhất là nhà nước, đối lập có nghĩa là chết dần mòn bởi
đói khát. Nguyên tắc xưa: Người nào không lao động thì không được ăn đã được thay thế bởi: Ai
không tuân lệnh không được ăn.”(114) Đối chọi với những biện minh kiểm soát kinh tế, Hayek đưa ra
tiền đề mạnh mẽ của tiền bán thế kỷ XX này, mượn lời của Hilase Belloc, "Sự kiểm soát sản xuất của
phú cường tự nó chính là sự kiểm soát đời sống con người".(115) Sự đối chọi của Hayek đối với phong
trào kinh tế xã hội chủ nghĩa mang bản chất cá nhân chủ nghĩa (individualism) đối với tập thể chủ
nghĩa (collectivism).

Ở giai đoạn của nửa thế kỷ trước, với phong trào Cộng sản và kinh tế xã hội đang lên cao, thế
đứng của kinh tế tư bản, thị trường bị đe dọa nặng nề, không những từ chính trị hay bạo lực mà còn cả
về phía tư tưởng biện minh. Cả hai phía tư bản và xã hội đều cổ võ cho tự do và công bằng. Nhưng tự
do của mỗi phía đều bị định nghĩa theo đúng nội dung triết học của họ. "Tự do mới" như triết học
chính trị duy vật đưa ra là sự giải phóng con người ra khỏi sự nô lệ, ràng buộc của những đòi hỏi, nhu
cầu vật chất căn bản đang giới hạn sự chọn lựa của cá nhân trước những lối đi khả thể. Do đó, "tự do
mới" có nghĩa là sự vươn lên, thoát ra khỏi "Sự độc tài của vật chất.”(116)

Định nghĩa của "tự do mới" này mang nội dung của triết lý "tự do tích cực" (positive freedom) -
khả năng và cơ hội để hành động và sống; đối với "tự do tiêu cực" (negative freedom) - sự thiếu vắng
của giới hạn và bạo lực. Nhưng "tự do mới", theo Hayek, bị nhầm lẫn với nội dung quyền lực (power)
hay giàu có (wealth). Đòi hỏi tự do mới, do đó, là một tên gọi khác cho khát vọng bình đẳng kinh tế
bằng sự tái phân phối của tài sản cho mọi thành phần, nhất là giới cùng khổ. Từ đó, "tự do mới" bị
mâu thuẫn bởi chính nó vì bình đẳng kinh tế không bao giờ có thể đi chung với tự do kinh tế.

Phía xã hội chủ nghĩa thì tin rằng công lý kinh tế có thể giải quyết bằng cách tập trung tất cả mọi
guồng máy sản xuất về cho nhà nước. Họ cho rằng với tình trạng trung ương tập quyền, nhà nước xã



hội chủ nghĩa sẽ giải quyết được hai vế của phạm trù kinh tế: [1] Tạo công lý kinh tế bằng cách tái
phân phối và tạo cơ chế bình đẳng tuyệt đối, và [2] đem cá nhân đến cõi tự do bằng sự giải phóng họ
ra khỏi xiềng xích của đời sống vật chất. Nhưng theo Hayek thì biện pháp tập trung kinh tế phải thất
bại để giải quyết hai vế trên. Thứ nhất, công lý không thể được thể hiện vì bình đẳng kinh tế không bao
giờ được hoàn tất bởi vì bản chất đa diện của xã hội và con người. Dĩ nhiên là sự bất bình đẳng về vị
thế và quyền lợi kinh tế là một vấn nạn xã hội; nhưng khi chính quyền nhúng tay và chủ động sửa đổi
tất cả những trật tự này để rồi thất bại thì sự bất công lại càng khắc nghiệt hơn. Ví dụ trong lãnh vực
công ăn việc làm, nếu cá nhân đó bị thất nghiệp vì điều kiện kinh tế hay bị đuổi việc bởi một tư nhân
thì cơ hội, phẩm giá và niềm tự tin của ông vẫn còn có lối thoát. Nhưng trong một nền kinh tế chỉ đạo,
cá nhân bị gán đặt cho mình một giá trị cố định để rồi mất đi tất cả những cơ hội và khả năng lối thoát
bằng các ngõ ngách tự túc, tự vươn lên.(117)

Kinh tế là vấn đề căn bản nhất của đời sống con người. Hầu hết các giai tầng trong xã hội, dù
muốn hay không, đều bị vấn đề kinh tế chi phối hết tất cả các lãnh vực khác của đời sống, kể cả tư
tưởng. Do đó, khi nhà nước nhúng tay chỉ đạo một cách sâu xa vào mọi mặt của kinh tế cá nhân, thì nhà
nước đã thực sự trực tiếp chỉ huy đời sống của họ. Thế rồi, đời sống kinh tế của mỗi cá nhân trở nên
một vấn đề chính trị.(118) Dĩ nhiên là ở quốc gia nào thì đời sống cá nhân cũng bị chi phối bởi cánh tay
của nhà nước, nhưng vấn đề là tùy thuộc vào mức độ và hậu quả của chính sách. Nhưng cái quan trọng
nhất là dưới mô hình xã hội chủ nghĩa, nhà nước, do một thiểu số lãnh đạo, dùng tất cả mọi đòn bẫy và
sức mạnh chính quyền để phục vụ cho lý tưởng chính trị và quyền lực của mình.

Thứ hai là lãnh vực tự do. Trên lãnh vực vật chất, kinh tế tập quyền thất bại trong mọi nỗ lực
làm lớn chiếc bánh kinh tế để mọi người cùng hưởng. Không những thế, chiếc bánh bị hư hỏng và giảm
phẩm chất để rồi mỗi cá nhân không được hưởng thụ được bao nhiêu. Con người lại càng rơi vào cái
xiềng xích của nhu cầu kinh tế nhiều hơn. Trên lãnh vực tinh thần, kinh tế tập quyền giới hạn sự chọn
lựa của cá nhân bởi vì nếu muốn thành công thì sự khác biệt giá trị phải bị hủy bỏ để tìm đến một đồng
nhất tính của tư tưởng mà hậu quả là sự hủy hoại của mọi cơ bản tự do của cá nhân.(119) Không có tự
do nào cao hơn bằng tự do hành xử cuộc đời của mình theo viễn kiến cá nhân về giá trị vật chất.

Theo Hayek thì tất cả mọi hứa hẹn về một tương lại kinh tế phú cường của phía xã hội chủ nghĩa
đều chỉ là những lý tưởng hão huyền để đưa tới độc tài, bạo lực, thiếu thốn và bất công.(120) "Người ta
thường nói là tự do chính trị vô nghĩa khi không có tự do kinh tế”, Hayek nói, "nhưng tự do kinh tế
không có nghĩa là sự giải phóng khỏi nhu cầu kinh tế như là phía xã hội chủ nghĩa hứa hẹn. Tự do kinh
tế là tự do chọn lựa, hành động trong ý thức rằng chính mình phải có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng
gánh nhận hậu quả từ sự chọn lựa của chính mình.”(121)

Tất cả nhđng lý luận và lý tưởng của Hayek không còn mới lạ gì ở thập niên cuối của thế kỷ này
- sau khi lịch sử đã chứng minh sự thất bại hoàn toàn của các mô hình kinh tế tập trung. Nhưng cái
đáng nhìn đến là những nguyên tắc kinh tế và chính trị mà Hayek đã nói đến, đó là chưa kể những phạm
trù đạo đức mà ông đã nêu lên rất chính xác. Nguyên tắc quan trọng nhất để hiện thực lý tưởng công lý
kinh tế là pháp trị. Kinh tế pháp trị không đồng nghĩa với kinh tế tập trung trên nhiều mặt. Trước hết,
những chọn lựa và tầm mức cai quản của luật pháp không phải cho một thiểu số định đoạt để phục vụ
một lý tưởng mà do sự đồng ý của quốc dân qua cơ chế chính trị dân chủ. Thứ hai, nội dung luật pháp
có tính cách tổng quan. Nó giống như luật giao thông quy định những quy tắc lái xe, tốc độ nhưng
không bắt buộc cá nhân phải đi theo con đường nào, theo hướng nào, hay phải đi đâu cả.(122)

Luật pháp được kiến tạo trong sự tôn trọng tự do kinh tế của cá nhân, ngoài ra còn tạo cơ hội và
mức độ tự do cho cá nhân, ví dụ, luật chống độc quyền thị trường. Luật pháp không đặt một cá nhân là
cứu cánh. Do đó, theo Hayek thì hậu quả và tác dụng của luật pháp, trong một quốc gia dân chủ pháp



trị, là tính bất thường về tác dụng của hệ quả. Nhưng sự không chắc chắn được đối với hệ quả pháp lý
là một biện minh cao nhất của nguyên tắc pháp trị vì nó bảo đảm được tự do cá nhân.(123) Lý luận này
chứa đựng mâu thuẫn căn bản: Luật pháp là khí cụ kỷ luật để chọn lựa hướng đi của xã hội, nhưng nếu
hệ quả không biết được thì tại sao phải chọn luật pháp là phương tiện? Hayek giải thích: Luật pháp là
những nguyên tắc đại cương áp dụng tổng quát và để cho cá nhân chọn lựa theo khả năng, chủ ý và
hoàn cảnh của mình. Cá nhân ở đây biết trước được nhà nước muốn gì và sẽ phản ứng như thế nào nếu
họ đi ra khỏi khuôn khổ nguyên tắc trên. Do đó, tác dụng của pháp luật đối với cá nhân đó không thể
ước đoán trước được vì không ai đoán trước được cá nhân đó sẽ làm gì và làm như thế nào đối với
định chế quy tắc đã đặt ra.(124) Chính định chế quy tắc áp dụng phổ quát bảo đảm được công bằng pháp
lý và đem cá nhân ra khỏi phạm vi tùy tiện của chính trị muốn đối xử với họ như thế nào tùy ý.

Kinh tế pháp trị, khi đối xử mọi người công bằng và không phân biệt không thể bảo đảm được
công bằng kinh tế, bởi vì theo Hayek, muốn đạt đến kết quả đồng nhất cho nhiều cá nhân khác biệt thì
luật pháp phải đối xử mỗi cá nhân, mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Do đó, luật pháp, nếu muốn công minh và
không thiên vị, không phân biệt từng cá nhân thì không thể thực thi công bằng được. Nhưng luật pháp
tạo công bằng cơ hội cho mọi người.(125) Đây chính là lý tưởng cao đối với nền tảng tôn trọng nhân
bản và sự độc lập và tự do của cá nhân. Anh có chọn lựa của anh, luật chỉ cho anh cơ hội. Nếu anh
thất bại thì đó là cái giá phải trả cho tự do anh đã được hưởng.

Hayek nói tiếp, "Pháp trị cung cấp tiến hóa có chủ đích trong những xã hội tự do. Nó là một
trong những thành quả lớn nhất, không những là một khí cụ để bảo vệ mà còn là hiện thân của tự
do.”(126)

Song song với tự do kinh tế, "an sinh kinh tế” cũng thường được công nhận là điều kiện cần thiết
cho một tự do thật sự. Nhưng theo Hayek thì an sinh kinh tế, nếu không biết sử dụng nó đúng cách như
là một mục tiêu xã hội, thì lý tưởng này là nguồn gốc của những đe dọa cho tự do.(127) Hayek phân biệt
hai mức độ của an sinh kinh tế: (1) An sinh giới hạn như là một mục tiêu kinh tế có thể đạt đến cho
mọi người, như cơm áo nghề nghiệp, giáo dục căn bản; và (2) An sinh tuyệt đối là điều không thể có
được. An sinh tối thiểu là tiêu chuẩn sống tối thiểu để bảo đảm cá nhân khỏi bị hoàn cảnh cơ cực đầy
đọa thể xác.(128) Một xã hội mà kinh tế phát triển tự do, cạnh tranh đầy năng động thì mục tiêu an sinh
về thất nghiệp như là những chính sách an sinh xã hội, trợ cấp, tiền cấp dưỡng người già, thực phẩm
cho trẻ em, bảo hiểm y tế và thất nghiệp... là những chỉ tiêu an sinh và công lý kinh tế có thể thực thi -
và đã được đạt đến trong hầu hết các quốc gia dân chủ pháp trị với nền kinh tế thị trường.

Mục tiêu và chỉ tiêu an sinh kinh tế giới hạn như các chương trình an sinh xã hội tối thiểu phải
được thực thi trên căn bản khả năng kinh tế thực tại. Nếu sự chi tiêu quá mức sẽ đưa đến thuế nặng,
làm giảm động năng sản xuất. Nếu thực thi bằng chính sách chính trị quá sâu rộng sẽ giảm thiểu tự do
kinh doanh và cá nhân. Hơn nữa, cá nhân phải chịu hậu quả của tự do của mình. Họ phải bị thất
nghiệp, túng thiếu nếu họ không đi làm việc, thiếu nỗ lực tối đa. An sinh kinh tế chỉ bảo đảm họ khỏi
đói khát, bệnh tật hoặc là cho các thành phần dân chúng cần phải bảo vệ như trẻ em, tàn tật, lão ấu,
hoặc là những điều kiện kinh tế xã hội khách quan đi ra khỏi sự kiểm soát, chọn lựa và nỗ lực của cá
nhân. Ví dụ chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Nếu số tiền quá cao và thời hạn trả quá lâu với những
điều kiện quá dễ dàng (nghỉ việc tự ý cũng được trả, bị đuổi việc vì lỗi cũng được trả, không đòi hỏi
phải trưng bằng chứng đi xin việc...) thì chính sách này sẽ bị lạm dụng và trở nên một gánh nặng cho
các chủ nhân và cơ sở kinh tế vì cuối cùng thì chính những thành phần kinh tế sản xuất năng động phải
đóng thuế cao cho ngân quỹ này. (Trường hợp ở Pháp hiện nay là một thí dụ điển hình).

Khi đem lên cán cân chọn lựa, an sinh kinh tế phải được cứu xét khi nó không giới hạn tự do quá
mức. Bởi vì an sinh kinh tế ở một mức độ nào đó sẽ trở nên độc tài chính trị vì nó đòi hỏi một chính



quyền trung ương mạnh để thực thi. Hayek trích dẫn lời của Benjamin Franklin, một trong những người
sáng lập nước Mỹ, rằng, "Những ai sẵn sàng từ bỏ tự do thiết yếu để đổi lấy những an sinh tạm bợ thì
không xứng đáng được hưởng tự do hay an sinh.”(129)

 
VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI CAI TRỊ CỘNG SẢN
 
Trên lãnh vực đạo đức, Hayek cho rằng ở trong các chế độ độc tài, kinh tế lãnh đạo trung ương,

những thành phần bất hảo, vô đạo đức có khả năng trở nên lãnh tụ hơn là các chế độ dân chủ kinh tế thị
trường:

 
Khi một lãnh tụ dân chủ muốn cai quản kinh tế ông phải đến lúc nào đó đối chọi với sự chọn lựa giữa độc tài

chính trị để theo đuổi chính sách hay là bỏ cuộc; thì cũng vậy, một lãnh tụ độc tài phải chọn lựa giữa con đường bất
chấp đạo lý thông thường hay là thất bại. Đây là lý do mà các phần tử không kể và bất chấp tất cả sẽ có khả năng
thành công trong các xã hội đang chuyển hướng về chuyên chế. Nếu ai không lãnh hội được điều này là chưa hiểu
thấu cái khoảng cách khác biệt giữa một chế độ độc tài và một chính quyền dân chủ, sự khác biệt hiển nhiên giữa cái

phong khí đạo đức của chế độ tập trung đối với truyền thống cá nhân chủ nghĩa của nền văn minh Tây phương.(130)

 
Trong một chế độ độc tài, chuyên chính, theo Hayek thì thành phần tạo nên chế độ, đảng viên của

đảng cai trị, phần đông thuộc loại vô đạo đức. Trong trường hợp đảng Cộng sản chẳng hạn, đạo đức
để tạo nên lầng lớp hàng ngũ cách mạng khác với đạo đức duy trì và thực thi độc tài kinh tế.(131) Hayek
giải thích khi đưa ra ba lý do tại sao thành phần cai trị chuyên chính thường có phẩm chất thấp:9

Thứ nhất, vì chế độ độc tài đòi hỏi sự nhất trí và đồng nhất về quan điểm chính trị. Đòi hỏi này
không thể được thỏa mãn từ các thành phần có ý thức và có đạo đức vì bản chất độc lập và khác biệt
trên căn bản cá nhân của họ. "Trình độ giáo dục và thông minh càng cao, kiến thức và giá trị càng khác
biệt và mở rộng, bởi thế họ càng khó đồng ý thống nhất về một nấc thang giá trị cố định.”(132) Bởi thế,
muốn tìm kiếm sự đồng nhất về tư tưởng, phải tụt xuống những nấc thang thật thấp để đi kiếm những
con người cùng chia sẻ những động cơ sơ khai và những động năng có tính chất bản năng hơn là những
chọn lựa có ý thức. Điều này, theo Hayek, không có nghĩa là số đông quần chúng có đạo đức thấp mà
chỉ là số đông có quan điểm đồng nhất là thành phần có tiêu chuẩn thấp mà thôi. Bởi vì "mẫu số chung
thấp nhất kết hợp đông nhất.”(133)

Thứ hai, chế độ độc tài thường được bảo vệ, che chở bởi những thành phần kém ý lực, a dua,
nịnh bợ, muốn đi theo quyền lực mà không cần phân định giá trị để tạo thế đứng độc lập cho cá nhân.
Những kẻ này chỉ muốn nghe những gì có sức mạnh, bạo lực, giản dị và có sẵn, dễ bị tuyên truyền và
đe dọa, muốn yên thân đi theo chiều gió mà thôi.(134)

Thứ ba, mà cũng là lý do quan trọng nhất, là một số đông người với tiêu chuẩn giá trị thấp và
đồng nhất, vấn đề chinh phục dễ dàng, vận động có hiệu năng hơn khi đưa ra cho họ, cổ võ cho tập thể
này những chính sách, chương trình mang nội dung tiêu cực như "tiêu diệt kẻ thù," "chống giai cấp,"
"loại bỏ thành phần giàu có, phản động..." Lý do rất dễ hiểu: Mọi sự đều dễ dàng, dễ nói, khi chia ra
thành hai phía rõ ràng, "bạn-thù".(135)

Khi đi vào tập thể, những chọn lựa đạo đức của cá nhân đã được giao phó cho đảng, cho tổ
chức. Tôi giết người, láo khoét, lường gạt, bạo động vô lý không phải vì cho tôi mà vì cho chính nghĩa
và lý tưởng tập thể. Cá nhân từ đó tìm biện minh hành động ngoài chính mình. Phần lớn chúng ta chọn
lựa hành vi có tính chất đạo đức đôi khi chỉ vì sợ xã hội phê phán mà thôi. Khi vào tổ chức, chính xã
hội là tập thể đã cho bạn sự phê phán cổ võ và ủng hộ cần thiết đó. Hayek trích dẫn Reinhold
Neiebruhr trong cuốn Moral Man and Immoral Society (Con Người Đạo Đức và Xã Hội Vô Luân)



rằng, "Có một khuynh hướng đang gia tăng giữa những con người thời nay là sự tưởng tượng cho rằng
mình là người có luân lý vì họ đã giao phó những vô hạnh cho những tập thể lớn hơn."(136)

Có nhiều phẩm chất con người có tính chất tích cực cho nhu cầu tập thể vốn mang khuynh hướng
chuyên chế nhưng lại tiêu cực để xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị, rộng mở. Hayek nói như thế
này về cá tính của dân tộc Đức,

 
Ít ai từ chối rằng người dân Đức nhìn chung rất là kỷ luật và siêng năng, chuyên cần và hăng hái đến độ cương

quyết cực đoan, nhất tâm và chủ ý vào công tác đã vạch sẵn; họ có bản tánh trật tự, tinh thần tuân hành, bổn phận và
trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh chính mình cho chính nghĩa, và can đảm trong những hoàn cảnh hiểm nguy cho bản

thân.(137)

 
Nhưng, những phẩm chất đó là nguồn gốc của những truyền thống chính trị chuyên chính, quân

phiệt và ngoại xâm của dân Đức dưới các triều đại xưa nay, bởi vì,
 

Những gì mà con người trung bình của dân Đức thiếu là phẩm hạnh cá nhân như lòng tha thứ, sự trọng nể
người khác và ý kiến của họ, tinh thần độc lập và tự chủ của tư duy và trí thức, và quan trọng nhất là ý chí tự chủ và
sẵn sàng đứng riêng trên căn bản giá trị cá nhân mà mình cho là đúng đối với những sức mạnh lớn hơn. Người Đức đều
thấy chính họ thiếu cái gọi là “Civil Courage” - “Chính trực” - để có lòng nhân đối với kẻ yếu đuối, thất thế; biết khinh
thường bạo lực. Những thiếu sót này dù thế nhưng rất quan trọng cho những giao lưu giữa cá nhân và một xâ hội tự do:
Từ ái với một thái độ cởi mở, vui vẻ, khiêm tốn, tôn trọng sự riêng tư và tin vào những gì trong tâm hồn của những người

chung quanh mình. (138)

 
Những gì mà Hayek nói về những phẩm chất người Đức có thể áp dụng phần nào cho trường hợp

Việt Nam. Muốn xây dựng xã hội dân chủ, tự do, pháp trị, cá nhân phải được xây dựng để phát huy
phẩm chất phong hóa "civil courage" đó. Ở các quốc gia dưới chế độ độc tài Cộng sản, cá nhân dần
dần mất hết những phẩm chất trên. Bộ máy tuyên truyền, chủ trương cứu cánh biện minh cho phương
tiện, thái độ khinh thường giá trị nhân bản và xã hội vì cho tất cả là của giai cấp tư sản đã dần dần đưa
con người về với tinh thần đạo đức tương đối (moral relativism). Hayek cho rằng, "Cái hậu quả đạo
đức của chính sách tuyên truyền của các chế độ chuyên chế còn khắc nghiệt và sâu đậm hơn. Nó hủy
diệt tất cả mọi giá trị luân lý bởi vì nó phá vỡ cái nền tảng của mọi đạo đức: Khái niệm và tinh thần
tôn trọng Sự Thật.”(139) Trong các chế độ này, dữ kiện (facts) phải phục vụ nhu cầu cứu cánh cho lý
tưởng. Bởi vậy, "người dân không những phải bị nhồi sọ về cứu cánh mà còn phải biết nhìn, chọn lựa
dữ kiện (Sự Thật) nữa.”(140)

The Road to Serfdom của Hayek là cuốn sách kinh tế có nội dung chống lại chủ nghĩa trung
ương tập quyền về kinh tế. Nhưng cuốn sách bao gồm tất cả mọi lãnh vực liên quan đến hai hiện tượng
chính trị độc tài khủng khiếp là Fascism và Marxist-Leninism. Hiện tượng Cộng sản qua mô thức
Marx-Lenin-Stalin là lý tưởng hiện thực hóa đạo đức qua chính trị và kinh tế. Nhưng cái thất bại lớn
nhất để đưa đến sự sụp đổ của mô thức này là sự thất bại kinh tế. Như Hayek nói, "Nghe như là lý
tưởng lắm nếu ai kêu to lên ‘Dẹp chuyện kinh tế, hãy chung tay xây đắp một thế giới tốt đẹp cái đã’ dĩ
nhiên, điều này nghe có vẻ lý tưởng, nhưng thực ra chứa đựng một nội dung vô trách nhiệm.”(141) Bởi
vì, trong hoàn cảnh thực tế, bất cứ ở quốc gia xã hội nào, muốn xây một xã hội tốt đẹp, điều kiện đầu
tiên là phải gia tăng chiếc bánh giàu có trước. Người Cộng sản không làm được chuyện này, họ phải
thất bại.

 
ĐẾN NHỮNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ CHO THỰC TẾ HIỆN GIỜ
 



Gần nửa thế kỷ sau (1990) Ános Kornai, của Hungary (Hung Gia Lợi), một chính trị gia, một
kinh tế gia nổi tiếng trên thế giới, viết The Road to a Free Economy (Con Đường Dẫn Đến Một Nền
Kinh Tế Tự Do) như là một hoàn khúc chấm dứt một thế kỷ lý tưởng đầy thảm họa.(142) Kornai lấy cảm
hứng từ cuốn The Road to Serfdom của Hayek để viết cuốn sách của ông ta.

Nhưng khác với Hayek, Kornai không còn nêu vấn đề lý thuyết triết học hay kinh tế trừu tượng
để cảnh tỉnh đối tượng nào cả. Kornai chỉ muốn đưa ra một phương thuốc để chữa căn bệnh trầm kha
của nền kinh tế Hungary sau mấy thập niên đi vào mê hồn trận và lạm dụng, phá nát bởi mô hình kinh
tế độc tài, trung ương tập quyền của người Cộng sản. Hoàn cảnh cho Kornai để gióng tiếng không phải
là lý luận triết học chính trị bởi vì sự thất bại của chủ nghĩa Cộng sản đã quá hiển nhiên và sự từ bỏ
mô hình xã hội kinh tế và chính trị là điều bắt buộc từ lý thuyết đến thực tế. Không ai ở thời điểm này
còn ngồi cãi nhau về ưu khuyết điểm của Marx-Leninism nữa. Điều mà Kornai muốn nói một cách cấp
thiết là một chương trình cứu vãn sự sụp đổ kinh tế khi một quốc gia vừa mới vươn mình ra khỏi bóng
tối của chủ nghĩa chuyên chính Cộng sản. Nhưng cuốn sách của Kornai nhắm đến ý niệm chính yếu: tự
do. "Tôn trọng sự độc lập của cá nhân và sự tự cường của họ, nhân quyền. Nó chống lại cái chức năng
cha chú của chính quyền đối xử quốc dân như những đứa trẻ cần phải săn sóc bởi một chính quyền
khôn ngoan (thực chất là bạo hành và ngu xuẩn).”(143) Kornai cổ võ cho một nền kinh tế tự do - một
nền kinh tế thị trường cho phép cá nhân tham dự, cạnh tranh, có quyền sở hữu, tự do sáng tạo và kinh
doanh, giải phóng kinh tế ra khỏi bàn tay kiểm soát quá chặt chẽ - tất cả trong khuôn khổ và được bảo
vệ bởi luật pháp.

Kornai muốn hiện thực hóa sự từ bỏ tập thể chủ nghĩa mà Hayek đã cổ võ gần nửa thế kỷ trước.
Đứng trên thảm họa và xa xỉ của đống gạch vụn, Kornai có cái thế thượng phong: Kornai không cần
phải lý luận nguyên tắc - cái mà Francis Fukuyama của Hoa Kỳ gần đây có nói đến - sự ưu thắng hiển
nhiên của ý thức hệ dân chủ tự do và kinh tế thị trường.(144) Trong suốt hơn 200 trang, Kornai đưa ra
những giải pháp kinh tế, thuế khóa, chính trị rõ rệt trong đó nội dung đòi hỏi một chính sách kinh tế tự
do trên căn bản pháp trị. Nguyên tắc quan trọng đầu tiên: Phải tư hữu hóa mọi hình thức tài sản và sản
xuất. Kornai đưa ra sáu điều kiện để chấn hưng và phát triển phương diện tư hữu và kinh tế tư nhân:

[1] Phía tư nhân (private sector) phải được tư hữu hóa và khai phóng, hoàn toàn:
- Tự do thành lập công ty; tự do tham gia vào lãnh vực sản xuất.
- Giá cả tự do dựa trên tự do hợp đồng giữa người mua và kẻ bán.
- Tự do thuê mướn bất động sản.
- Tự do thuê mướn nhân công. Lương bổng tự do thương lượng giữa chủ và nhân công.
- Tự do mua bán, tồn trữ hàng hóa.
- Tự do tích trữ, mua bán ngoại tệ trong nội địa cũng như đối với ngoại quốc.
- Tự do đem ra và đem vào (nhập xuất hiện kim) nội và ngoại tệ.
- Tự do xuất nhập cảng.
- Tự do cho vay, mướn tiền. Tiền lời dựa trên sự đồng ý của hai bên.
- Tự do đầu tư, góp vốn.
- Tự do mua bán, đổi chác bất động sản.
[2] Hợp đồng và kế ước tư nhân phải được bảo đảm và cưỡng bách bởi luật pháp:
Luật pháp phải cung cấp cơ chế hiệu năng, hiệu quả để kẻ vi phạm hợp đồng phải bị bồi thường

và trừng phạt. Quan trọng nhất là cho xã hội thấy rằng hợp đồng có căn bản và sức mạnh pháp chế.
Điều này đòi hỏi một cơ chế pháp lý đúng tầm vóc, có tập thể luật sư được huấn luyện đầy đủ và có
phẩm chất, và các bộ luật dân sự và thương mãi thích hợp và tân tiến. Ngân quỹ đài thọ cho hệ thống
và cơ chế pháp lý này phải đến từ phía tư nhân (ví dụ tiền tòa án, lệ phí tố tụng..). Kornai nhấn mạnh



rằng luật pháp chỉ cưỡng bách thi hành hợp đồng nhưng cá nhân có toàn quyền chủ động nội dung khế
ước (ngoại trừ những hơp đồng bất hợp pháp như mua bán nô lệ, đĩ điếm, cần sa ma túy...)

[3] Quyền sở hữu chủ và an sinh hưởng lợi phải được minh xác rõ ràng bằng hiến pháp và luật
pháp. Mọi sự tịch thâu tài sản bằng mọi hình thức phải được đi qua thủ tục phân định công minh (due
process) và phải được bồi thường công bình, xứng đáng, thích hợp và nhanh chóng.

[4] Hệ thông thuế khóa không là cản lực đối với năng động đầu tư.
[5] Đầu tư và phát triển vốn sản xuất phải được cổ động qua hệ thống tín dụng.
[6] Tư hữu và kinh doanh dân sự phải được tôn trọng.(145)

Kornai cũng nhắc nhở rằng sau mấy thế hệ không được sống dưới tinh thần pháp trị, những
nguyên tắc dân sự và phong hóa cần thiết để xây đắp một cơ chế tư hữu, thị trường pháp trị không thể
thực hiện một cách nhanh chóng được. Tất cả phải đi qua một tiến trình. Trước hết là ổn định hóa kinh
tế vĩ mô, loại bỏ tiêu cực (gian lận, thối nát…) bước lên giai đoạn "tư sản hóa" (embourgeoisement
process). Lịch sử bắt lại từ đầu - nhưng khó khăn hơn nhiều vì tinh thần tự trọng và tôn kính trật tự xã
hội và quyền lực tập thể đã bị ung thối và băng hoại.

Đối với tài sản đang nằm trong tay của nhà nước, Kornai đưa ra tám giải pháp để chuyển giao
phần vụ này về lại phía tư nhân:

[1] Tư nhân có quyền mua đứt tài sản nhà nước. Tài sản này là bất động sản, cơ sở quốc doanh,
nhà máy... chứ không phải là những tài sản có tính chất công như sân bay, đường sá.

[2] Số tài sản này phải được bán theo giá thị trường - Cách tốt nhất là bán đấu giá công khai,
công minh và thích hợp để quần chúng tất cả có cơ hội tham dự.

[3] Số tiền bán có thể được trả qua cơ chế tín dụng và vay mượn để tư nhân có quyền trả góp
với khả năng của họ.

[4] Một số tài sản khác có thể cho tư nhân thuê lại với hình thức thuê để mua sau này (lease to
buy option).

[5] Một số tài sản có thể bán cho tư nhân ngoại quốc phù hợp với chính sách quốc gia. Ví dụ
như ở Nam Hàn hiện nay, một cơ chế pháp lý và kinh doanh gọi là Korea Fund đảm trách tất cả mọi
vấn đề mua bán bất động sản đối với người ngoại quốc.

[6] Lợi tức từ việc bán tài sản nhà nước này phải được bổ sung trực tiếp vào ngân quỹ quốc gia
để giảm gánh nặng thuế vụ cho quốc dân.

[7] Một số các công ty quốc doanh được chuyển sang hình thức công ty nặc danh theo quy tắc
của luật công ty (corporation law). Quần chúng, tư nhân, ngoại kiều có thể mua cổ phần cho công ty
này và bầu lên một ban quản trị tư nhân hay liên doanh với chính quyền tùy theo nhu cầu.

[8] Thủ tục và tiến trình nói trên phải được công minh, giám sát bởi quốc hội dân cử, trong quy
chế pháp luật. Báo chí sẽ phải đóng vai quan trọng trong vấn đề giám sát chung. (146)

Kornai nêu lên nguyên tắc cơ bản: Mọi tiến trình phải đúng nhịp độ của nhu cầu và mục tiêu tối
hậu của các dự án trên là nhằm khuyến khích tư nhân đầu tư, gia tăng năng động kinh doanh.(147)

Đối với sự liên hệ tư nhân và các cơ sở quốc doanh, Kornai chủ trương là nên khuyến khích một
năng động mới để tất cả các cơ sở quốc doanh phải được làm việc trong tinh thần và trên tiêu chuẩn tư
nhân, theo cơ chế và năng lực thị trường tự do để giảm thiểu tình trạng kém hiệu năng trầm trọng của
các cơ sở thuộc nhà nước đảm trách. Trước hết, một bộ luật rõ ràng quy định về những sự cấm đoán
và trừng phạt đối với nạn hối lộ, thối nát, lạm quyền. Song song phải có một quy tắc luân lý (code of
ethics) để hướng dẫn nhân viên các cơ sở quốc doanh đối với vấn đề nội bộ, quản trị cũng như liên hệ
với tư nhân.(148)

Quan điểm kinh tế của Kornai là hoàn toàn của Adam Smith, tác giả của The Wealth of Nations



(Quốc Phú Luận), khi Kornai ông nói,
 

Chúng ta phải học từ Adam Smith. Những ai gia tăng công việc cho họ và gia đình họ, kiếm thêm tiền, thì đồng
thời làm lợi cho cả cộng đồng. Lợi tức và phú cường quốc gia không phải là những ý niệm của thống kê hay của những
phạm trù tập thể. Khi bạn có thêm lợi tức, bạn gia tăng lợi tức quốc gia. Tích trữ giàu có cho bạn là bạn gia tăng sự
giàu có cho quốc gia. Xây một căn nhà cho bạn tức là thêm một đơn vị gia cư cho quốc gia. Thâu được một ngàn đồng
bỏ vào ngân hàng, bạn đóng góp vào số lượng hiện kim quốc gia. Phú cường quốc gia chẳng qua là tổng cộng của tất

cả phú cường từng công dân mà thôi.(149)

 
Nguyên tắc mà Kornai nhấn mạnh suốt cả cuốn sách là nguyên tắc pháp trị kinh tế để bảo đảm

được tự do kinh doanh, đầu tư, gia tăng tinh thần, cơ hội và tiềm năng phú cường cho quốc gia. Những
đề nghị của Kornai là những liều thuốc mạnh (tự do lao động, tự do vay tiền, không có thuế lũy tiến…)
nhằm vượt ra khỏi phạm trù tư tưởng và chính sách của kinh tế xã hội chủ nghĩa trong mấy thập niên
qua. Kornai không tin vào công lý kinh tế theo phương sách tái phân phổi tài sản và lợi tức vì khi mà
quốc gia đang nghèo, càng phân phối càng nghèo hơn, và càng làm cho xã hội bất công hơn. Các quốc
gia dưới chế độ Cộng sản cần tự do nhiều hơn cả. Hãy để dân chúng tự do kinh doanh, tư hữu, quốc
gia sẽ phú cường, xã hội tự nó sẽ điều chỉnh những vấn nạn công lý theo thời gian.

 
NHÌN TỚI NGÀY HÔM NAY
 
Hồi đầu thế kỷ này, tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, khi nhìn thấy những hệ quả tệ hại của

chủ nghĩa tư bản đang lên, nói,
 
Chúng ta đang đối đầu với nhiều vấn đề của thế kỷ mới XX này - những vấn nạn nghiêm trọng trong nước lẫn

quốc tế... (chính sách kinh tế thị trường và tư bản) đã tạo những điều kiện phát triển quá nhanh, giàu có lên cao, vật
chất được hưởng thụ nhiều, nhưng hậu quả cũng không thiếu những gì tệ hại... Những tệ hại này rất thực,và khổ tâm;

tuy nhiên, chúng là những nhánh cây của phú cường và phát triển, không phải là của khổ đau và thối nát.(150)

 
Chính nhờ viễn kiến đó mà Hoa Kỳ không bị rơi vào thảm họa của lý tưởng xã hội chủ nghĩa,

nhất là ở giai đoạn 1929-1940 khi nền kinh tế tư bản Mỹ xuống dốc thảm hại mà ai cũng đã nghĩ là
ngày tàn của tư bản chủ nghĩa đã đến.

Bây giờ, Việt Nam chúng ta đang đối đầu với hậu quả khốc liệt và sâu đậm của chủ nghĩa kinh tế
tập trung và xã hội, không phải chỉ là vấn đề của giai đoạn, mà là tình trạng bệnh lý trầm kha từ căn
bản, không thể cứu chữa nhát gừng, vá lấp được. Tất cả đều đòi hỏi một viễn kiến lý tưởng thực tế và
tự do. Bước đầu tiên là phải có những chính sách kinh tế tổng quan, khẩn cấp như Kornai đã đưa ra
cho Hungary. Một văn hóa lý trí mới - văn hóa pháp trị - phải được gầy dựng ngay từ bây giờ, song
song với tất cả những nỗ lực ổn định và phát triển kinh tế quốc gia.

Khi bức tường Bá Linh đã sụp đổ, Tây phương mới có dịp thấy tận mắt hơn gia sản thảm hại của
mấy thập niên kinh tế và xã hội chủ nghĩa. Tất cả đều phải được bỏ đi để bắt đầu lại. A new
beginning! Từ nhà máy đến ngân hàng, từ học đường đến tòa án, từ cây cầu đến dây điện thoại, từ cá
nhân đến chính quyền, từ môi trường sống đến tôn giáo.

Gần đây, khi đối diện với sự xuống dốc thê thảm của nền kinh tế Việt Nam dưới chính sách xã
hội chủ nghĩa, ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1988 đã phải
tuyên bố, "Mất nước nhưng chúng ta còn dân tộc; nhưng đói khổ thì còn tệ hại hơn mất nước, vì đói
khổ làm dân tộc ta mất đi nhân phẩm." Biết bao nhiêu con dân Việt Nam đạo đức, lý tưởng, ngay
thẳng, vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, nhọc nhằn, đành phải đánh mất lương tâm, tự trọng để phải
kiếm ăn bằng mọi cách.



Ở đầu thế kỷ này chúng ta mất nước và chúng ta đã sẵn sàng hy sinh tánh mạng để bảo vệ tổ
quốc. Nhưng ở cuối thế kỷ này chúng ta mất đi đạo đức và nhân phẩm con người khi đất nước đã trong
tay chúng ta bởi chỉ vì đời sống kinh tế vật chất quá khó khăn. Nhìn lại thời gian qua, có người dám
nghĩ rằng, "Thà mất nước còn hơn là mất chính chúng ta".

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CHƯƠNG	TÁM
 

LUẬT PHÁP VÀ QUỐC GIA
 

Goverment is a contrivance of human wisdom to provide for human wants and a
sufficient restraint upon their passions. (Chính quyền là một tác phẩm trí tuệ của con người
hòng cung cấp những gì họ muốn, đồng thời cũng là một sự kềm hăm cần thiết đối với sự quá
độ của họ.) Edmund Burke (1790)

 
Law is the embodiment of the ethical idea emanating from the state; as such it is

embedded in history which consists in the unfolding of the world spirit's idea of freedom by
way of the states which progressively realize it. (Luật pháp là hiện thân của lý tưởng luân lý
xuất phát từ quốc gia; vì vậy, nó là một phần bản chất của lịch sử vốn là sự thể hiện chân lý
tự do của Đạo trong tiến trình hiện thực hóa bằng cơ chế quốc gia.) G. W. F. Hegel (1830)
 
Quốc gia là nền tảng thẩm quyền và biện minh cho tư cách, giá trị, và thế đứng của luật pháp.

Quốc gia là cơ chế mang tính chất hệ thống; trong khi đó luật pháp có tính chất nội dung. Quốc gia và
luật pháp là hai cơ chế biểu trưng cho sự trưởng thành về ý thức và khả năng tổ chức của con người.
Nếu luật pháp là khí cụ của quốc gia, như quan niệm thông thường; thì chúng ta phải đặt ngược mệnh
đề này và có thể quan niệm rằng quốc gia là một cá thể pháp lý (juristic person). Nền tảng chính thống
và biện minh cho quốc gia (state) bao gồm nhiều yếu tố. Lịch sử, dân tộc, chính trị, tôn giáo, bộ lạc…
là những yếu tố cấu tạo trong bối cảnh lãnh thổ và cơ chế tổ chức. Nhưng một dân tộc không thể trưởng
thành đến mức độ quốc gia nếu không có những cơ chế khế ước, ràng buộc, thành văn, hay không thành
văn, truyền thống hay là thực tế, xác định được mối tương quan của những phần tử và đơn vị, đẳng
cấp, để kiến tạo nên một đơn vị chính trị độc lập với thế giới. Tinh thần xác định và nội dung tương
quan này mang bản chất khế ước xã hội mà Rousseau của Pháp đã đề cập tới vào giữa thế kỷ 18. Khi
đã mang tính chất khế ước, mối tương quan đó có cơ sở và căn bản luật pháp.

Bản chất và nội dung pháp lý của một quốc gia bao gồm từ tình trạng phôi thai của một bộ lạc
đến một liên bang mang bản chất pháp lý của một công ty (corporation). Chiều hướng tiến hóa của tinh
thần quốc gia bắt nguồn từ tình cảm bộ lạc, dân tộc lên đến ý thức quốc gia trên tinh thần thượng tôn
luật pháp trong vai trò công dân. Quốc gia, do đó, ở mức độ cao nhất là một cơ chế pháp lý biểu hiện
được một trật tự quy tắc (normative order) để thỏa mãn nhu cầu hiện hữu của cá nhân.

Thảm trạng lịch sử trong hầu hết các quốc gia trên thế giới là sự thất bại trên mệnh đề xã hội của
Rousseau, “Mỗi công dân cống hiến chính bản thân và năng lực cá nhân dưới sự chỉ đạo của ý lực
tổng thể (general will); và để được lại, họ tiếp nhận trên cơ sở mỗi cá thể là một phần tử bất khả phân
trong ý lực tổng thể đó.”(151) Bởi vì nếu bối cảnh tổ chức xã hội - quốc gia - không thể hiện được ước
vọng cá nhân và ngược lại, không thoả mãn và đáp ứng được nhu cầu cá nhân như là một phần tử và là
cứu cánh của quốc gia, thì cơ chế khế ước xã hội đã không được kiến tạo. Ước vọng cá nhân, với tư
cách công dân, phải được thể hiện qua cơ chế luật pháp, trên các nhu cầu công lý, tự do, chính trị, kinh
tế, tài sản. Luật pháp giúp kiến tạo quốc gia thành một thực thể được công nhận bởi công dân để họ
nhận diện chính mình, đồng hóa chính mình với cộng đồng trong tình cảm tập thể: lòng ái quốc.



Quốc gia là cha đẻ của luật pháp; tuy nhiên, quốc gia lại phải chịu sự chi phối và cai quản của
luật pháp khi nó tự đặt chính mình trong phạm trù cai quản của pháp luật. Quốc gia mang tư cách pháp
nhân, không những đối với những quốc gia khác, hay trên phương diện công pháp quốc tế mà thôi.
Những quy luật xếp đặt nền tảng căn bản của một quốc gia, đặc biệt là hiến pháp, là khuôn khổ mà
hành vi quốc gia phải bị trói buộc. Nếu quốc gia không bị chi phối bởi luật pháp thì nó chưa đạt đến
giai đoạn trưởng thành về chính trị. Luật pháp cho công dân có cơ hội dự đoán và đo lường hành vi và
tác động của mình để tạo sự ổn định về ước vọng cho xã hội. Luật pháp vạch rõ một biên giới giữa cá
nhân và chính quyền khi chính quyền nhân dnh quốc gia để thực thi vai trò cưỡng chế. Lịch sử tranh
tụng luật hiến pháp Hoa Kỳ là một tiến trình tranh chấp để phân định ranh giới này. Quốc gia là một
khách thể đối với công dân và sự liên hệ giữa đôi bên là một tiến trình hỗ tương có qua có lại. Cái mà
Rousseau nói ở trên nhấn mạnh đến liên hệ hỗ tương này: Quốc gia là con đẻ của quốc dân và phải thể
hiện được ý chí chung của tập thể cũng như cho mỗi cá thể.

Quốc gia có thể tồn tại trong sự vắng mặt của luật pháp, nhưng ngược lại thì không thể được. Sự
vắng mặt của luật pháp chỉ nói lên phẩm chất của tình trạng chính trị và xã hội mà thôi. Lịch sử Việt
Nam chúng ta, trên phương diện quốc gia, là một tiến trình chính trị và xã hội hoàn toàn thiếu vắng luật
pháp. Mặc dầu luật pháp quốc gia có mặt với những bộ luật công phu từ các triều đại xưa, Việt Nam
vẫn chưa tiến đến một chế độ chính trị và xã hội pháp trị. Luật pháp của các triều đại quân chủ Việt
Nam chỉ là chiếu chỉ và pháp lệnh của vương quyền mà thôi. Dân chúng ở nông thôn Việt Nam chưa
trải qua kinh nghiệm cơ chế và nội dung hóa giá trị pháp lý để cai quản hành vi và đặt tiêu chuẩn hành
động hằng ngày. Lịch sử Việt Nam mang bản chất dân tộc (people) hơn là quốc gia (state). Ý thức
chính trị của người Việt, do đó, mang cảm nhận của phần tử có tính cách liên hệ nguồn gốc - “đồng
bào” - hơn là ý thức công dân (citizen). Bản chất của những chuyển hướng chính trị quan trọng trong
suốt thế kỷ qua đã nhằm vào nỗ lực biến hóa tâm tư dân tộc đến gần với ý thức chính trị quốc gia và
công dân. Ý thức này bao gồm sự định vị và liên đới của cá nhân đối với tập thể trong đó sống và
hành xử trong khuôn khổ luật pháp cấu thành một nội dung đạo đức quan trọng cho chính mình. Nhưng
các nỗ lực biến hóa tâm tư này đều không được chủ động một cách có ý thức khi mà cao trào độc lập
và sống còn của quốc gia như là một tổng thể phải được dành lại trước khi những nhu cầu và ưu tiên
củng cố phẩm chất khác có tính chất lâu dài hơn.

Những cơ chế quốc gia để xây dựng nền tảng công dân là những quy định luật pháp xác định bổn
phận và trách nhiệm của công dân đối với quốc gia cũng như quyền lợi được hưởng trong mối liên hệ
hỗ tương này. Sự vắng mặt của những cơ chế này là nguồn gốc của những thảm họa cho quốc gia vì
những yếu tố và phương tiện giúp quốc gia trưởng thành không được phát hiện và vun trồng như là một
điều kiện cần thiết và như là một mục tiêu lâu dài. Dân tộc không thể trưởng thành và hùng mạnh, ngay
cả sự sống còn, nếu cơ chế luật pháp quốc gia không được xây đắp và vun trồng. Quốc gia, từ đó, là
mái nhà và gia đình bảo vệ và nuôi dưỡng những đứa con dân tộc.

Tuy nhiên, sự tương quan và bản chất liên hệ giữa những phần tử trong gia đình khác với sự liên
hệ của công dân đối với quốc gia. Bản chất chính trị vương quyền của Trung Hoa và Việt Nam đã
không phân biệt được sự khác biệt đó. Đối với Trung Hoa, vua là “Thiên tử” và chỉ chịu trách nhiệm
với Trời, một ý niệm mơ hồ và không thực dụng - “Thiên tử phụng mạng trị nhân.” Ở đó, người Tàu
không có vị thế và tư cách công dân. Họ chịu sự cai trị như là vấn đề hiển nhiên, đã được xếp đặt bởi
Trời. Bởi vì vua đại diện cho Trời nên trật tự chính trị quân chủ chuyên chế mang tính chất thiêng
liêng. Vua là vị cha già, mang hình ảnh đạo đức và tượng trưng nặng tính chất nghi lễ. Tương quan
chính trị giữa vua và thường dân là sự nới rộng tương quan và lễ nghi gia đình với đạo đức cá nhân
đối với Vua, Thầy, và Cha (Quân, Sư, Phụ). Nói một cách khác, như Hegel đã, thì người Tàu tin mình
sinh ra là để kéo cổ xe của Vua thôi và chỉ có nhà Vua mới thực sự có tự do. Tất cả những thảm nạn



mà người Tàu hứng chịu đều phần lớn phát xuất từ cái nền tảng tư duy chính trị cho phép vị vua lộng
hành, bất lực, ngu xuẩn. Người Tàu cũng đã có hỏi làm sao để biết vị vua đang cai trị theo ý Trời, thì
câu trả lời có ít nhiều nội dung dân chủ là, “Ý dân là ý Trời.” Nhưng làm sao để biết ý dân thì câu trả
lời bị bế tắc. Không có cơ chế chính trị và tư tưởng để phản ảnh được ý dân, vị vua và dân không có
một mối tương quan, truyền thông nào cả ngoại trừ những quan sát khiếm diện từ chính mắt vua hay là
từ những bản báo cáo không chính xác và thiên vị của các vị quan địa phương, bổ nhiệm bởi vua, phải
biện minh cho kết quả cai trị của mình. Từ đó, người Tàu thể hiện ý dân bằng cách cuối cùng là nổi
loạn. Loạn lạc, đảo chính, tranh chấp vương quyền bằng mọi thủ đoạn là bản chất chính trị và lịch sử
của người Tàu. Cái di sản sâu đậm và tiêu cực nhất của chính trị Trung Hoa là tinh thần thần thoại
cũng như anh hùng hóa những cuộc nổi loạn và đảo chính để cướp chính quyền vì sự bất mãn thường
trực của họ đối với hệ quả xã hội và kinh tế bắt nguồn từ cơ chế chính trị thiếu vắng ý thức công dân.

Việt Nam chúng ta chia sẻ cái gia sản đáng buồn đó cho đến khi ý thức quốc gia được nảy sinh.
Tuy nhiên ý thức quốc gia của người Việt trong mấy thập niên vừa qua vẫn còn lẩn quẩn ở ý niệm
chủ quyền - độc lập - đối với thế giới, hơn là ý thức chủ nhân trên cơ bản quốc dân và công dân có
tinh thần trách nhiệm đối với chính mình. Ý niệm quốc gia phải vượt qua khỏi hai chữ “nước, nhà”
(nation, family) để tiến đến giai đoạn “state”: một tập thể dân tộc có chung yếu tố lịch sử và địa dư
chia sẻ và ràng buộc bởi tình cảm truyền thống, quốc dân, và được cai quản bởi một cơ chế chính trị
xây dựng trên nền tảng pháp lý, công dân.

Thế còn chính trị nằm ở đâu và đóng vai trò gì trong ý niệm quốc gia khai thác ở trên? Định
nghĩa thông thường của xã hội học cho rằng quốc gia là một xã hội được tổ chức trên căn bản chính trị.
Nhưng đã nói đến tổ chức là nói đến một bản chất trật tự. Nội dung chính trị cho trật tự xã hội này là
quyền hạn cưỡng chế đặt căn bản trên ý niệm chủ quyền tối cao (sovereignty). Tuy nhiên tính chính
thống (legitimacy) của chính trị phải được xác định bởi pháp luật. Quyền hạn phải bắt nguồn từ sự
công nhận và tùng phục bởi quần chúng khi họ đã đóng được vai trò công dân. Quyền hạn có từ bạo
lực và khống chế không mang được nội dung chính trị có căn bản chính thống vì quyền hạn này không
nắm được chủ quyền tối cao. Chỉ có tổng thể quốc dân, trong thế đứng chung và phân định (joint and
several) mới là cơ sở cho chính thống chính trị quốc gia. Từ đó, mỗi công dân, cùng với tập thể quốc
dân, đồng là chủ nhân, vừa mang chủ quyền, vừa chịu sự cai quản trên tiêu chuẩn đồng thuận. Cho nên,
chính trị chỉ là một khuôn mặt trật tự pháp luật của quốc gia mà thôi. (Chúng ta sẽ trở lại vấn đề
này ở chương tới.)

Luật pháp và quốc gia là hai thực thể gắn liền nhau và bất khả phân vì quốc gia là căn bản chính
thống cho pháp luật; trong khi đó pháp luật là hiện thực (actualization) quyền lực quốc gia10.

Luật pháp thể hiện giá trị nội tại của quốc gia bằng cơ chế và guồng máy thực thi pháp luật nhà
nước. Một quyết định của một cơ quan nhà nước chỉ mang giá trị chính thống khi nhân danh luật pháp.
Khi hành xử trên tư cách của một cánh tay luật pháp, cá nhân hành xử trên nguyên tắc “ủy quyền”
(imputation). Một chánh án tuyên án trừng phạt một phạm nhân tại tòa đứng trên nguyên tắc ủy quyền
này. Bản án đó là sự trừng phạt của quốc gia đặt căn bản trên pháp luật qua cơ cấu tòa án mà vị chánh
án đóng vai trò quốc gia thu gọn trong bối cảnh đó. Khi có sự giận dữ của vị chánh án đối với bị can,
thì sự giận dữ đó được chấp nhận như là sự phản ứng của quyền lực tối cao quốc gia, chứ không phải
là của riêng vị chánh án như chỉ là một cá nhân. Cũng như thế, trên một tầm mức cao hơn, khi một vị
dân biểu giới thiệu một dự luật trước quốc hội, hay khi đòi hỏi một bộ trưởng xuất hiện để điều trần,
hay khi vị quốc trưởng phủ quyết một dự luật đã được thông qua bởi quốc hội, tất cả đều hành xử vai
trò pháp nhân danh nghĩa quốc gia. Hay ngược lại, khi một công dân viết một tham luận chính trị trên
một tờ báo chỉ trích chính quyền, hay khi bỏ phiếu để chọn vị dân cử, là khi họ hành xử tư cách pháp
nhân, một chủ nhân ông của quốc gia.



Nhưng với tiêu chuẩn nào thì nguyên tắc “ủy quyền” này được xác định và công nhận? Tư cách
và tác động của một cá nhân hay một cơ quan nhà nước chỉ có thể có giá trị ủy quyền và nhân danh
quốc gia khi phù hợp với tinh thần và nội dung của trật tự xã hội đã được xác định bởi pháp luật. Công
dân A, một thường dân, không đóng vai trò nào cho nhà nước cả, có thể bắt giữ công dân B, trên tiêu
chuẩn hình luật - ví dụ hình thức bắt giữ công dân (citizen arrest) của Tây phương - đã đóng vai trò ủy
quyền quốc gia trên một trật tự pháp chế đã được xác định. Thế thì ở đây chúng ta không thể không hỏi
tiếp: Nếu cá nhân nổi loạn để đạp đổ cơ chế trật tự luật pháp bất công và vô lý đương thời, như trường
hợp phong trào Civil Rights ở Hoa Kỳ mấy thập niên khác, hay như ở Nam Phi (South Africa) hiện
nay đối với cơ chế phân biệt chủng tộc Aphatheid, thì công dân đó có đóng được vai chủ quyền quốc
gia không? Câu trả lời phải ở thể xác định. Công dân đó đóng vai quốc dân; tuy nhiên, họ không mang
tư cách công dân vì họ hành động không đặt cơ bản trên trật tự pháp lý - dù bất công, dù vô lý - vì tư
thế công dân là một tư thế pháp luật. Nếu một cá nhân bị đối xử bất công bởi pháp luật đương thời thì
trật tự pháp luật ấy từ chối tư cách công dân của người ấy. Hành động nổi loạn, trên tư cách quốc dân,
vẫn là bất hợp pháp cho đến lúc, nếu sự nổi loạn đó thành công, một trật tự pháp luật mới được thiết
lập xác nhận được tư thế công dân của họ song song với tư cách chủ nhân quốc gia của họ. Tư cách
“chủ nhân” qua khái niệm quốc dân, mang nội dung lịch sử và tình cảm, một căn bản tinh thần mang
tính chất biểu trưng hơn là thực tế.

Tuy nhiên cảm nhận quốc dân là chủ nhân quốc gia là động cơ tiến hóa chính trị và lịch sử. Đến
một lúc nào đó mà mỗi cá nhân trong một quốc gia nhận thức được rằng cơ chế quốc gia phải chỉ để
phục vụ công dân, và ngược lại họ chấp nhận bị giới hạn và cai quản bằng một hệ thống luật pháp có
nền tảng giá trị đồng thuận của quốc dân. Đây là một tiến trình ý thức đi xa dần cái huyền thoại quốc
gia như là linh thiêng, tách biệt và vượt khỏi tất cả những ý thức và tác động của cá nhân. Quốc gia
phải chỉ là một cơ chế pháp nhân sau khi lột hết những lớp áo lịch sử, tình cảm, và truyền thống. Vì
kinh nghiệm lịch sử đã dạy bài học quan trọng: Nhân loại đã tốn quá nhiều xương máu, lịch sử đã chất
đầy nước mắt cho những khẩu hiệu, những cuộc chiến, những bạo tàn, những vô luân cho danh nghĩa
“quốc gia,” “tổ quốc” rỗng tuếch. Chính nghĩa lịch sử, nói như Lý Đông A, chỉ có giá trị khi mang lý
tưởng kiến thiết và phục vụ con người, chứ không phải những lý tưởng trừu tượng và rỗng không.(152)

Nhà nước và quốc gia là phương tiện chứ không phải là cứu cánh cho con người. Chúng ta chấp nhận
vai trò và tư cách công dân nếu thế đứng đó phục vụ quyền lợi và lý tưởng cá nhân. Không có lý tưởng
nào là lý tưởng duy quốc gia, duy tập thể cả. Lý tưởng là lý tưởng cá nhân trong đó tôi muốn lấy lại cơ
chế quốc gia, để chủ động được tư thế và vận mệnh lịch sử mà nếu bỏ quên thì tôi sẽ là một nạn nhân.
Do đó, quốc gia là một công ty hợp doanh, một xếp đặt pháp lý, do chính những cá nhân có những mẫu
số chung chọn lựa, vì nếu quốc gia không thỏa mãn những nguyện vọng của cá nhân thì họ sẽ từ bỏ cơ
chế quốc gia bằng sự nổi loạn, di cư, đổi quốc tịch hay chấp nhận tình trạng vong thân chính trị.11 Tức
là họ từ chối tư cách công dân của mình và căn bản chính thống của quốc gia.

Nhưng làm thế nào để quốc gia, nhà nước, trở thành một cá thể pháp lý, với những quyền hạn, và
bị những quy tắc chế tài như là một công dân? Câu trả lời nằm trong tiến trình xây dựng cơ chế pháp
luật để cai quản hành vi chính trị, quản trị, quyền hạn cũng như bản chất và tiến trình luật pháp chính
nó. Tất cả đòi hỏi hai nguyên tắc: (1) Ý miệm chịu sự cưỡng chế bởi luật pháp (auto-obligation) từ
phía quốc gia. (Ở đây không có sự phân biệt giữa quốc gia và nhà nước mặc dù chữ nhà nước hàm ý
nghĩa chính quyền trong giai đoạn hiện tại) và kế đến, (2) Sự chấp nhận một cơ chế hiến pháp thành
văn với cơ cấu để thực thi. Ở đây chúng ta phải chấp nhận nguyên tắc nhị nguyên (dualism) đối với
luật pháp và quốc gia:

Quốc gia và luật pháp là hai thực thể riêng biệt nhưng lại gắn liền nhau như hai khuôn mặt của
đồng tiền. Một công dân có quyền đệ đơn kiện quốc gia đòi bồi thường thiệt hại, đòi phải thực thi một



nguyên tắc hiến pháp, hay để xác nhận một nguyên tắc chính trị hay đạo đức. Ngay cả một điều luật chi
phối đến phạm trù tự do cá nhân cũng phải bị chính luật pháp chỉnh lý, ví dụ như nguyên tắc tố tụng
“declaratory judgment” của luật Anh, Mỹ. Nghĩa là luật pháp mang nguyên tắc tự trị, cai trị và tự điều
chỉnh và biến hóa. Vị thế của công dân đối với quốc gia phải được gần, hay có căn bản như, sự tương
quan của những chủ nhân cổ phần (shareholders) đối với công ty (corporation). Công dân có quyền
chọn lựa lãnh đạo và quản trị, có quyền kiện quốc gia nếu quyền lợi cá nhân bị vi phạm hay không
được bảo vệ. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là công dân không có khả năng, mặc dù có quyền, giải thể
quốc gia như chủ nhân cổ phần giải thể công ty của mình. Lý do vì quốc gia là một thực tế không tránh
khỏi, cần thiết, và độc tôn. Tuy nhiên đến một giai đoạn mới trong lịch sử, cá thể quốc gia có thể
không còn cần thiết nữa như trường hợp và chiều hướng hiện nay ở Âu châu với cơ chế thị trường
chung, tiền tệ chung và không giới hạn về di trú và tự do cư trú. Đây là trường hợp xóa bỏ biên giới
quốc gia mà trước đây Kant và Marx có dự phóng trên một viễn ảnh khác.

 
HIẾN PHÁP VÀ QUỐC GIA
 
Hiến pháp là bộ luật tối cao của quốc gia. Đây là văn kiện chỉ đạo và tối hậu làm tiêu chuẩn cho

tất cả những vấn đề luật pháp. Hiến pháp có thể được định nghĩa như là một bộ luật căn bản xác định
nguyên tắc, bản chất, chức năng, quyền hạn, bổn phận, trách nhiệm của quốc gia, chính quyền và công
dân và sự liên đới của ba thực thể đó. Hiến pháp có trách nhiệm xác định ba phạm trù căn bản: [1]
Giá trị và bản chất hiện hữu của quốc gia, [2] Nguyên tắc, cấu trúc cơ bản, thẩm quyền và giới hạn của
chính quyền, và [3] Bổn phận và quyền hạn công dân. Hiến pháp pháp là linh hồn luật pháp của quốc
gia. Hiến pháp kiến tạo chính quyền như là một công cụ của quốc gia để thực thi ba phạm trù hiến
pháp đề cập ở trên. Tất cả những khả năng và chức năng của hiến pháp vừa được đề cập đều mang nội
dung trật tự quy tắc.

Tuy nhiên lịch sử hiến pháp cho thấy hai khuôn mặt của lý tưởng hiến pháp đối với thực tế xã
hội. Hiến pháp thành văn và tiến bộ lâu đời của Hoa Kỳ phải đã trải qua một tiến trình khép lại cái
khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế. Cho đến thập niên 1960-1970, người Mỹ da đen mới có được
thực sự bình đẳng với người da trắng mặc dầu hiến pháp đã bảo đảm nguyên tắc bình đẳng từ lúc
người Mỹ tuyên bố độc lập hai trăm năm trước với khẩu hiệu, “Tất cả mọi người đều sinh ra bình
đẳng.” Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Sô Viết (United Soviet Socialist Republic) bảo đảm quyền lợi
kinh tế và tự do; nhưng dân Liên Xô lại chỉ có sự thực đói thiếu và độc tài. Hiến pháp của Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay chỉ là một văn kiện chính trị không có thực chất pháp lý. Ở đây
chúng ta phải nêu lên cái vấn nạn căn bản: Làm thế nào để hiến pháp, một biểu tượng giá trị và văn
kiện luật pháp quốc gia, được hiện thực hóa?

Lý tưởng pháp trị trên căn bản hiến pháp là một nỗ lực xếp đặt cơ chế thành văn trên thực tế xã
hội. Khi giá trị căn bản về xã hội và chính trị không được chia sẻ rộng lớn bởi quần chúng, sự kiến tạo
một văn kiện hòng có thể phản ảnh hay hòa giải được tất cả những khác biệt, là một nỗ lực khó khăn.
Louis Hartz của Hoa Kỳ có nói, “Khi một nửa quần chúng tin vào triết học chính trị của Locke, nửa
kia tin vào chủ nghĩa Marx, thì kết quả không thể là luật pháp, mà là triết học.”(153) Cái thất bại của
hầu hết các văn kiện hiến pháp đều có mang một đặc tính chung là các nhà lập hiến cố gắng áp đặt một
lý tưởng quốc gia quá xa vời thực tế chính trị và xã hội. Đây là cái trường hợp tiến thoái lưỡng nan
của các nhà lập hiến. Họ đứng trước khối công dân đã được thức tỉnh với ý thức chính trị đang dâng
cao khi học học được những mô hình của các quốc gia tiền tiến, họ đang thiếu kiên nhẫn đối với tình
trạng hiện tại. Một mặt thì vì tự ái dân tộc, họ phải đặt cho mình một thế đứng tương đồng với thế giới
chính trị Âu Mỹ; mặt khác thì họ thiếu kinh nghiệm lý thuyết hóa và cơ chế hóa bối cảnh xã hội của họ.



Từ đó, họ đặt hiến pháp thành một lý tưởng để tôn thờ, một khí cụ tâm lý và tuyên truyền, hơn là một
căn bản pháp lý để thực thi. Kế tiếp, hiến pháp không thể kiến tạo một nền tảng “xã hội dân sự” (civil
society) trước khi thiết lập cơ chế chính trị. Như Ralf Dahrendorf của Anh quốc nói về sự thành công
của chính trị Mỹ rằng, “Yếu tố quan trọng của chính trị Hoa Kỳ là xã hội dân sự đã có sẵn trước khi
quốc gia ra đời từ giá trị của quần chúng.”(154)

Nhu cầu là sự kiến tạo một văn minh chính trị từ quần chúng, để từ đó cơ chế chính trị được nảy
sinh. Xã hội phải có được một thế đứng thẩm quyền độc lập để kiểm soát chính quyền khỏi mượn dnh
quốc gia để tung hoành và lạm dụng. Lịch sử Anh quốc đã cho chúng ta thấy những nhà độc tài không
vượt qua nổi những thẩm quyền địa phương đã đang được quần chúng công nhận. Trường hợp Thụy Sĩ
là một biểu trưng của một quốc gia đặt cơ bản trên giá trị dân sự hơn là chính quyền. Việt Nam chúng
ta cũng có một truyền thống xã hội dân sự làng xóm độc lập với chính quyền trung ương với truyền
thống “Phép vua thua lệ làng.” Nhưng làng xã Việt Nam quá tách biệt, quá cổ hủ, và thiếu ý thức công
dân để trở nên một căn bản quyền lực chính trị có thể ảnh hưởng đến chính trị quốc gia. Dahrenhorf
quan sát rằng, “Cái chìa khóa là phải bắc nhịp cầu liên hệ giữa quốc gia và quần chúng... Tất cả những
quốc gia phải đi tạo dựng nề nếp xã hội dân sự sau khi xây dựng chính quyền đều bị thất bại.”(155) Sự
thất bại nặng nhất của các quốc gia xã hội chủ nghĩa là họ cố gắng xây dựng chính quyền độc lập và
tách rời khỏi ý thức và xã hội dân sự. Ở các nước này, tất cả các trách vụ công dân đều bị ép buộc;
trong khi động cơ cá nhân, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chỉ còn mang màu sắc thủ lợi tiêu cực.
Không thể có một quốc gia giàu mạnh, tiến bộ khi hiến pháp chỉ là một tuyên ngôn chính trị thiếu thực
tế và quá trừu tượng để rồi suốt tất cả những hành vi cai quản của chính quyền là một tiến trình vi
phạm nguyên tắc tối cao mà chính mình đã đặt ra và tôn thờ. Đó là thực chất của một nội dung chính trị
tự phản bội.

Vấn đề không chỉ giới hạn trong các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Gốc rễ căn bệnh là tình trạng
chậm tiến dân trí và xã hội chung trong các quốc gia đang phát triển. Chính trị của các quốc gia này,
mà Cộng sản chỉ là một căn bệnh, là sự phản ảnh trình độ tiến hóa chung của một quổc gia. Bệnh lý
chung là một văn hóa, chính trị từ hai cực đoan: thái độ kẻ cả (paternalism) một đầu; bên kia là chủ
nghĩa cá nhân ích kỷ, mà trong đó tinh thần tự nguyện làm việc cộng đồng, chấp nhận sự khác biệt để
hòa giải vẫn còn thiếu. Riêng ở thôn xóm Việt Nam vấn đề còn sâu đậm hơn thế, khi mà phần lớn năng
lực và tài nguyên đều phục vụ văn hóa và lễ nghi cổ truyền, xây cất lăng miếu, tổ chức kỵ giỗ rườm rà
tốn kém, thay vì xây dựng bệnh xá, trường học, cầu cống. Một đằng khác, một tầng lớp sĩ phu mới, hấp
thụ được kiến thức Âu Mỹ, nhưng chưa chính chắn về tâm tính, coi thường người cùng nước, bận rộn
và choáng ngợp với những khẩu hiệu cách mạng và chính trị trừu tượng, thiếu thực tế, chia rẽ thành
nhiều phe nhóm, bận rộn với âm mưu vặt để đánh phá lẫn nhau, hơn là tạm chấp nhận cái tương đối
của thực tế, để cùng nhau đóng góp và bắt tay làm việc chung.

Một vấn đề trầm trọng khác mà hiến pháp quốc gia phải đương đầu là thế lực quân sự đóng một
vai trò quyền lực thực tế. Phương thuốc để hóa giải mối đe dọa quân sự dùng bạo lực lật đổ chính
quyền, trong ngắn hạn, phải có tính chất chính trị và tổ chức cũng như chiến thuật; nhưng trên một viễn
ảnh lâu dài hơn, căn bệnh có thể được ngăn ngừa với sự củng cố các cơ chế hiến pháp để thực hiện có
hiệu quả các mục tiêu quốc gia trong thời bình, làm giảm vai trò quân đội trong chính quyền, giảm
thiểu cái văn hóa quân đội mà trong đó cấp bậc quân nhân và cây súng tượng trưng cho uy quyền chính
trị.

Thật khó mà có thể kiến tạo một văn kiện hiến pháp nhằm giải quyết cái thảm họa quân phiệt bởi
vì khi dùng bạo lực để lật đổ chính quyền hợp hiến, quân đội đã hủy bỏ cái nền tảng pháp lý và chính
thống chính trị đương thời. Trường hợp Thái Lan là một thí dụ biểu trưng trong vấn đề ổn định chính
trị hiến pháp với một thế lực quân nhân hùng hậu về cả kinh tế, truyền thong, và nhân sự. Thái Lan, ít



nhất cho đến giờ này vẫn phải bị xáo động chính trị do quân đội đảo chánh, mặc dù ở tình trạng hòa
bình, kinh tế phát triển khả quan, có một vị vua được dân chúng tôn thờ và quân đội kính nể. Hiến
pháp Thái Lan công nhận phía quân đội được tham gia trong chính quyền dân sự và trực tiếp kinh
doanh trên lãnh vực kinh tế. Từ khi phế bỏ quân chủ chuyên chế năm 1932, đã có hơn mười mấy vụ
đảo chánh do giới quân đội chủ trương. Vụ gần đây nhất là tháng 2 năm1991 trong đó một thủ tướng
dân cử, ông Chronhavan đã bị quân đội bắt giữ, hiến pháp bị tuyên bố vô hiệu lực, quốc hội bị giải
tán.

Ngoài ra, còn có vấn đề tâm lý giữa các chính trị gia dân sự và quân sự. Chính trị gia dân sự
khinh thường nhưng sợ hãi và không đủ tự tin để đương đầu với giới quân nhân; giới quân nhân thì tự
mãn với sức mạnh “từ nòng sung,” coi giới dân sự là hèn, không có thực lực uy quyền. Chính trị hiến
pháp của các quốc gia chậm tiến là một tiến trình đương đầu giữa những biên giới tôn giáo, bè phái,
địa phương, và quan trọng nhất là giữa dân sự và quân sự.

Sự đe dọa từ phía quân đội biểu trưng cho sức mạnh kỷ luật và tổ chức, năng động tập thể, mà
phía dân sự chưa phát triển nổi, để đương đầu với những đặc tính này mà phía quân đội đã có sẵn. Từ
đó, một trong những nhu cầu cấp bách là kiến tạo và phát triển những cơ chế công dân (civic
institutions) có căn bản tự trị và độc lập (autonomous and self-ruled) để xây đắp ý thức tự chủ, tự
quản, giảm thiểu khát vọng hiệu năng chính trị quá mức mà chỉ có độc tài chính trị mới thỏa mãn được.
Muốn được thế, hiến pháp phải đặt một số những trọng tâm về nỗ lực này.

Các quốc gia đang phát triển đều đang trải qua những giai đoạn đi tìm căn cước tính cho chính
mình. Hiến pháp, từ đó, không những phải đương đầu với vấn đề cơ chế quốc gia mà còn là khí cụ để
cai quản đổi thay. Cái thảm họa, đã trở thành đặc tính chung, của sự đổi thay này là sự lúng túng,
không tìm ra lối thoát khỏi quá khứ lạc hậu, nghèo đói và độc tài mà vẫn giứ được tinh hoa truyền
thống cũng như không đáp ứng được với thời đại đúng với vận tốc tiến bộ của thế giới trong ước vọng
khẩn cấp của quần chúng trong nước.

Về phương diện tôn giáo, hiến pháp cũng phải phân định một biên giới với quốc gia như nguyên
tắc seperation of church and state (phân chia giữa giáo hội và quốc gia) của Montesquieu mà hiến
pháp Hoa Kỳ đã cơ chế hóa thành hai phạm trù: Chính quyền quốc gia không được ngăn cấm tự do tôn
giáo (free exercise) và không được nhúng tay vào phát triển hay truyền bá tôn giáo (establishment).
Tuy nhiên đây chỉ là nguyên tắc pháp lý. Bản chất của vấn đề là tình cảm và xúc động tôn giáo mà
Montesquieu nhấn mạnh vì quốc gia phải đương đầu với niềm tin và sợ hãi không có căn bản lý trí.
Khi guồng máy xã hội đã được tổ chức để nâng trình độ dân trí lên cao thì ảnh hưởng tôn giáo sẽ được
hoán vị (displacement). Nhưng tiến trình hoán vị này sẽ tạo những năng lực mâu thuẫn từ bản chất tình
cảm quần chúng khi thấy nền tảng định hướng của mình bị đe dọa cũng như từ các thế lực tôn giáo,
giáo hội vì quyền lợi xã hội, kinh tế và chính trị. Như một câu nói của một người Ả Rập với người
Tây phương rằng, “Tôi công nhận sự biểu thị của trào lưu văn minh Tây phương nhưng tôi từ chối
phục tùng nó.” Cái đe dọa của câu nói này là ở chỗ quần chúng chấp nhận đổi thay cơ chế chính trị
theo mô hình dân chủ Tây phương nhưng không được đụng đến tình cảm truyền thống, nhất là tôn giáo,
của họ. Cái khó khăn là ở chỗ đó. Thay đổi cơ chế nhất thiết phải thay đổi giá trị, vì khi nói đến hiến
pháp dân chủ mà không có được một tinh thần dân chủ thì hiến pháp chỉ là một văn kiện của lý tưởng
hay là để trang trí mà thôi.

 
NHỮNG NGUYÊN TẮC HIẾN PHÁP
 
Bản chất hiến pháp của một quốc gia thể hiện những bận tâm mà xã hội và chính trị phải đương

đầu. Tùy vào bối cảnh lịch sử, mỗi quốc gia phải kiến tạo hiến pháp để xây dựng những định chế chính



trị, xã hội và luật pháp thích nghi với hoàn cảnh của mình. Những nguyên tắc hiến pháp là những khí cụ
để giải quyết những mối bận tâm đó. Chúng ta thử nhìn một vài thí dụ điển hình: Hiến pháp Hoa Kỳ
1787 được kiến tạo trên hai mối bận tâm hàng đầu của các nhà lập hiến thời đó. Thứ nhất, vấn đề quốc
phòng và thương nghiệp. Khi mà dân thuộc địa Mỹ phải chịu luật lệ khắt khe và bất công từ Anh quốc.
Từ mối bận tâm này, nguyên tắc liên bang (federalism) ra đời. Chế độ liên bang bảo đảm quyền tự do
buôn bán giữa các tiểu bang, nhưng đồng thời công nhận quyền tự trị của mười ba tiểu bang nguyên
thủy. Thứ hai, tự do cá nhân đối với sự lạm dụng quyền lực của chính quyền là lý do cho nguyên tắc
phân quyền (seperation of powers). Vấn đề quyền hạn công dân vẫn chưa phải là mối quan tâm hàng
đầu cho đến hơn cả thập niên sau (1791), người Mỹ mới cộng thêm những tu chính hiến pháp bảo vệ
quyền công dân, gọi là “Bill of Rights”.

Trong khi đó hiến pháp Cộng Hòa Liên Bang Đức (Tây Đức) 1949 thể hiện mối kinh hoàng của
giai đoạn lịch sử độc tài Hitler và chiến tranh khủng khiếp của Đệ Nhị Thế Chiến cũng như mặc cảm
bị chiếm đóng của quân đội Đồng Minh và thảm trạng phân chia của đất nước. Những mối bận tâm này
là nguyên nhân của nguyên tắc dân quyền được đặt lên hàng đầu và không thể được tu chính; cũng như
sự nhấn mạnh đến tính chất tương quan của chính quyền địa phương (lander governments) đối với
chính quyền trung ương quốc gia.

Hiến pháp Nhật Bản 1947, dưới sự chiếm đóng của Mỹ, vì bận tâm đến nạn quân phiệt và tham
vọng quân sự viễn chinh, đã giảm thiểu tối đa vai trò quân đội (Điều 9) và bị đặt hoàn toàn dưới thẩm
quyền dân sự, và không cho sử dụng quân đội ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Hiến pháp Đệ Tứ Cộng hòa Pháp 1958 thể hiện sự bất mãn với tình trạng bất nhất, thiếu hiệu
năng của cơ chế nghị viện, điển hình là từ vị khủng hoảng ở thuộc địa Algeria, đã kiến tạo nguyên tắc
trọng hành pháp với nhiều quyền năng cho phía hành pháp; trong khi đó đánh nhẹ những nguyên tắc dân
quyền vì dân Pháp đã nằm lòng và nội dung hóa Tuyên ngôn Dân quyền và Nhân quyền 1789 trong đời
sống chính trị của họ.

Hiến pháp của Cộng hoà Liên bang Sô viết 1936 và 1977 bận tâm đến quyền lực chính quyền
trung ương thể hiện trên hai nguyên tắc thẩm quyền nhà nước Liên bang và “Dân chủ trung ương”
(“Democratic centralism”) (Điều 108 và 3). Cũng tương tự như thế, Hiến pháp của Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam 1980 thể hiện mối bận tâm trung ương tập quyền và đảng trị cũng có “Đảng Cộng
sản Việt Nam,... là lực lượng, duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội,” (Điều 4), và nguyên tắc
“Tập trung dân chủ.” (Điều 6).

Hiến pháp là một văn kiện chính trị thể hiện tình cảm và ước vọng quốc dân ở một thời điểm với
những vấn nạn quốc gia và xã hội liên hệ. Văn kiện này mang tính chất luật pháp để biểu thị được chức
năng hiệu quả hầu hiện thực hóa tình cảm và ước vọng đó. Lawrence H. Tribe, một học giả luật Hiến
pháp của đại học Harvard, Hoa Kỳ trong cuốn American Constitutional Law (Luật Hiến Pháp Mỹ)
có kể lại một hí họa diễn tả hai chàng tiền phong đến xứ Mỹ từ Âu châu hai thế kỷ trước trên chuyến
tàu lịch sử May Flower. Cả hai người đang đứng trên boong tàu, nhìn về phía chân trời Mỹ đang hiện
ra. Một chàng nói, “Tự do tôn giáo là mục đích tức thời của tôi, nhưng kế hoạch lâu dài của tôi là đầu
tư về địa ốc.”(156) Tribe phân tích câu nói trên tượng trưng cho cái nền tảng giá trị nhị nguyên
(duality) trong lịch sử hiến pháp, không những của Hoa Kỳ, mà ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Bởi lịch sử,
Tribe nói tiếp, chứa đựng hai năng động khác biệt hẳn nhau: Thứ nhất, năng động khát vọng nhân bản
cá nhân, đạo đức và tự do; năng động thứ hai là những quan tâm về những vấn đề vụn vặt và thực tế
như lãnh thổ, biên giới và định chế chính trị và xã hội.(157) Những bận tâm, về hoàn cảnh và lịch sử,
như đã nói ở trên, đã thúc đẩy những nhà lập hiến thiết kế những nguyên tắc hiến pháp như những
guồng máy cai quản chiều hướng và vận tốc của con thuyền quốc gia trên chuyến viễn hành vô định
giữa đại dương bão tố.



Những nguyên tắc hiến pháp nổi bật nhất trong các quốc gia theo mô hình chính trị dân chủ pháp
trị Tây phương, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ, gồm [1] Nguyên tắc xác định và phân quyền [2] Nguyên tắc
tư pháp ưu thế (judicial supremacy), [3] Nguyên tắc công dân quyền, và [4] Nguyên tắc tu chính hiến
pháp, để đương đầu với đổi thay. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia phải đương đầu với một hoàn cảnh địa lý,
địa phương, lãnh thổ, dân tộc riêng mà hiến pháp của họ phải đương đầu. Như hiến pháp Hoa Kỳ và
Nga Xô thì có nguyên tắc Liên Bang (federalism), hay hiến pháp Anh quốc và Nhật Bản thì có nguyên
tắc vương quyền biểu tượng.

 
 
 
Nguyên tắc xác định và phân quyền
 
Căn bản tư tưởng được chấp nhận sâu rộng nhất cho chính trị dân chủ là quyền lực quốc gia phải

bắt nguồn từ dân để phục vụ dân. Nhưng đây là một tư tưởng có tính chất khẩu hiệu biểu trưng hơn là
thực tế nếu quốc gia đó không có một cơ chế chính trị hữu hiệu, đặc biệt là hiến pháp, để giới hạn sự
lạm dụng của quyền lực nhà nước đối với tập thể công dân. Chính thực tế mâu thuẫn giữa lý tưởng dân
chủ và thực tế nô lệ đã thúc đẩy những triết gia Âu châu các thế kỷ trước lên tiếng phác họa những cơ
bản lý thuyết cho sự kiến tạo một guồng máy chính trị đặt trên văn kiện hiến pháp.

Rousseau của Pháp, giữa thế kỷ thứ XVIII, phải kêu lên, “Nhân loại sinh ra tự do nhưng thật ra
họ phải bị gông cùm khắp nơi.” Rousseau không thể giải thích được tại sao, nhưng ông cho rằng vấn
đề có thể giải quyết bằng sự biện minh hóa tự do từ một lý thuyết chính trị mới: Rằng đạo đức và biện
minh quyền hạn quốc gia phải có từ ý lực toàn dân. Nhưng Rouseau không đi xa hơn về một thực thể
cấu trúc cho lý tưởng chính trị đó. Cuối thế kỷ thứ XVII, John Locke của Anh quốc, cũng đã nói như
Rousseau, nhưng Locke còn đi xa hơn nữa, “Không có ai sinh ra tự do cả!”(158) Triết học luật pháp của
Locke, cũng như của Rousseau và Thomas Hobbes, đặt trên quan niệm căn bản rằng, luật pháp quốc
gia là kết quả từ những quyết định của ý lực quốc dân.

Chiếc cầu để bắc ngang được giữa ý lực quốc dân và định chế luật pháp là vãn kiện hiến pháp -
một nền tảng căn bản xác định vị trí lý tưởng và giá trị tổng quát để nhà nước căn cứ khi hành xử
quyền lực quốc gia. Hiến pháp, theo Locke, là nơi quyền hạn tối cao của quốc gia (sovereignty) được
xác định, và phân quyền cho ba nhánh: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Locke nhấn mạnh quyền lập
pháp vì nhánh này được đặt căn bản quyền hạn trên nền tảng giá trị luật tự do. Trong khi đó,
Montesquieu của Pháp, trong cuốn Tinh Thần Luật Pháp xuất bản năm 1748, đặt trọng tâm của chính
trị để giải quyết những vấn nạn công lý của xã hội mà quốc gia là một cơ chế luật pháp. Tuy nhiên,
Montesquieu ý thức được hiểm họa từ sự tập trung quyền hành vào trong tay một cá nhân, một cơ quan
hay, một phân nhánh chính quyền. Muốn giảm thiểu mối hiểm họa này, Montesquieu chủ trương nguyên
tắc phân quyền chính trị cho guồng máy nhà nước với chủ trương liên hệ hỗ tương trên căn bản độc lập
mà người Mỹ hệ thống hóa thành lý thuyết chính trị quen thuộc “Kiểm Soát và Quân Bình” (Check and
Balance): Tự do công dân có thể được bảo đảm bằng những định chế chính trị phân tán quyền lực,
nhánh này kiểm soát nhánh kia, và đòi hỏi một liên hệ hỗ tương cần thiết khi hành xử quyền lực quốc
gia có ảnh hưởng đến quyền lợi chung.

Tính liên hệ hỗ tương, nhưng độc lập, được phác họa bởi James Madison trong The Federalist
Papers rằng quyền hạn của một phân nhánh chính quyền đều được bắt nguồn và tùy thuộc vào phân
nhánh khác. Ví dụ trên phương diện hình luật, lập pháp làm luật, hành pháp truy tố, tư pháp xử án.(159)

Chánh án được bổ nhiệm bởi hành pháp (nhiều quốc gia đòi hỏi lập pháp chấp thuận sự bổ nhiệm
này). Mỗi phân nhánh phải được tách biệt và độc lập; tuy nhiên, khi hành xử chức năng thì phải đóng



vai trò trên cấu trúc quyền hạn trong cơ sở liên hệ hỗ tương. Vấn đề là mức độ độc lập và định chế hỗ
tương nhằm bảo đảm chức năng hành sự để một nhánh không thể áp chế phân nhánh kia đi theo ý lực
của mình. Ví dụ điển hình là chánh án tối cao pháp viện Hoa kỳ được bổ nhiệm suốt đời, được miễn tố
từ vai trò của mình, và hành pháp và lập pháp không được cắt lương bổng hay quyền lợi của các chánh
án này. Trường hợp Hoa Kỳ, vấn đề phân quyền không những chỉ ở phương diện chiều ngang ở mức độ
quốc gia với định chế "tam quyền phân lập" - hành pháp, lập pháp, tư pháp - mà còn ở chiều dọc - liên
bang kiểm soát tiểu bang, tiểu bang cai quản độc lập đối với liên bang.

Một số quốc gia khác, nguyên tắc phân quyền chiều dọc còn có đến vị thế của vương quyền như
Nhật Bản - hoàn toàn biểu trưng, không mang ý niệm “Thiên Tử” sau Thế Chiến Thứ Hai khi mà uy tín
của nhà vua đã bị tiêu hao nặng nề bởi chính sách quân phiệt và xâm lăng trong giai đoạn thế chiến thứ
Hai đối với các nước Á châu và Thái Bình Dương với những hậu quả tai hại; hay trường hợp Anh
quốc khi vì Vua là Quốc Trưởng nhưng chức năng thì chỉ có tính cách biểu trưng và lễ nghi12.

Nguyên tắc phân quyền hàng dọc bao gồm vị thế vương quyền là một nỗ lực để duy trì truyền
thống và tính cách biểu tượng lịch sử; tuy nhiên, kết quả chính yếu từ nguyên tắc này là tước đoạt tất cả
quyền hành từ vị vua và đem trao cho ba phân nhánh của một chế độ dân chủ hiện đại. Do đó, một cái
nhìn tổng hợp của các vấn đề phân quyền là [1] Thiết lập cơ chế chính trị để chia sẻ và kiểm soát
quyền lực hòng bảo vệ thế quân bình cần thiết, tránh khỏi sự lạm dụng quyền lực từ một cá nhân hay
một phân nhánh của chính quyền, và [2] Sự phân phối chức năng để hiệu năng hóa quyền hành và quản
trị được bảo đảm hơn. Một thí dụ cho mục tiêu thứ hai này là phía lập pháp sẽ không đáp ứng nổi nhu
cầu hành pháp được trên hầu hết tất cả các lãnh vực từ quân sự đến hình luật đến thuế má. Lập pháp
cũng không thể có tư thế lãnh đạo hiệu quả và hiệu năng như hành pháp; cũng như không mang bản chất
độc lập đối với dư luận công chúng, hay có giá trị lâu dài của vai trò tư pháp. Hơn nữa, nếu lập pháp
đóng vai trò hành pháp thì ai sẽ giám sát vấn đề thi hành chính sách và luật pháp vì chính mình không
thể giám thị mình với mức độ ngay thẳng và năng động đúng mức được.

Định chế luật hiến pháp Hoa Kỳ, còn có truyền thống “Tư pháp ưu thế” (Judicial Supremacy).
Định chế này phát xuất từ quan niệm chính trị bao gồm hai phạm trù: [1] Đối với nguyên tắc phân
quyền, nó cho phép tư pháp đóng vai trò quyết định tối hậu để phán xét và quyết định tính cách hợp
hiến của hai phía lập pháp và hành pháp, và [2] Đối với giá trị dân chủ, nó cho phép những định chế
phản đa số, phản dân chủ đương thời được làm chủ và quyết định hòng đạt được những mục tiêu lâu
dài mà hiến pháp quốc gia đã vạch ra. Thứ nhất, đây là quan niệm cho rằng tư pháp là một phân nhánh
“ít nguy hiểm nhất” theo quan niệm của Alexander Hamilton của Hoa Kỳ, vì tư pháp không làm được
luật, không có tự túc về ngân sách, không có sức mạnh tổ chức hay vũ lực như phía hành pháp có quân
đội. Tư pháp có bản chất độc lập, vô tư và không bị áp lực quần chúng nhất thời. Vì thế, tư pháp đã
dần dần được công nhận đóng vai trò tối hậu về phán xét tính chất hợp hiến của hành vi nhà nước,
chính quyền. Ý niệm “tư pháp ưu thế” bắt nguồn từ thế kỷ XVII ở Anh quốc khi mà tư pháp đóng vai
trò quan trọng trong việc chế ngự lập pháp bằng cách tạo án lệ mang bản chất làm luật từ phía các
chánh án khi đối đầu với các vấn đề pháp lý đang được tuyên xử. Tuy nhiên, cán cân phân quyền và
biên giới xác định giữa hai phía không được đánh dấu rõ ràng cho đến năm 1803 trong án lệnh
Marbury V. Madison,  Tối cao pháp viện Hoa Kỳ, mới vạch rõ chủ thuyết judicial review (quyền
duyệt xét của tư pháp), trong đó, chánh án Marshall sử dụng lời của giám mục Anh Hoadly cả thể kỷ
trước đó rằng, “Tư cách duyệt xét luật pháp thực ra mới đóng vai trò làm luật, với tất cả những mục
đích và chủ ý, chứ không phải kẻ làm ra luật chính nó,” và tuyên án rằng, “Tất cả luật làm nên bởi lập
pháp và hành pháp phải hợp hiến mà sự quyết định tối hậu của tính chất hợp hiến nằm ở trong phạm vi
quyền hạn của tư pháp.” Án lệ Mabury V. Madison  này nói lên cái thực tế chính trị phân quyền của
hiến pháp - mà hơn thế kỷ sau, một người Mỹ Charles E. Hyphes có nói, “Tất cả chúng ta đều phải tôn



trọng hiến pháp, nhưng hiến pháp mang ý nghĩa, nội dung hay tác động nào thì lại tùy vào vị chánh án
giải thích mà thôi.”(160)

Chủ thuyết judicial review được tồn tại vì nhờ phía tư pháp Hoa Kỳ đóng vai trò khiêm tốn, chỉ
sử dụng khi cần thiết, và với một nền tảng biện minh bằng lý luận pháp lý vững chắc. Từ đó, chủ thuyết
này là kết quả của niềm tin vào lý trí, vì hơn ai hết, tư pháp có thì giờ, tư cách để nhìn một bộ luật
vượt lên trên những áp lực xã hội, chính trị và văn hóa nhất thời hòng nhằm phục vụ một lý tưởng cao
đẹp và lâu dài hơn.

Nguyên tắc phân quyền cũng nằm trộn lẫn trong một chủ thuyết chính trị cao hơn về vai trò của
hiến pháp: Tất cả luật đều phải xây dựng trên nền móng hiến pháp, vì hiến pháp đại diện cho một lý
tưởng lâu dài, nhân bản, và cơ bản hơn. Điều này có nghĩa rằng hiến pháp mang thẩm quyền vô hiệu
hóa những bộ luật dân chủ đi ngược lại một lý tưởng lớn hơn, mặc dù lý tưởng này có thể đã lỗi thời
hay là phản dân chủ. Đây là quan niệm nòng cốt để đề phòng hiểm họa lớn nhất của chính trị dân chủ,
cái mà Alexis de Toqueville gọi là the Tyrany of the Majority  (Tính chuyên chế của Đa số).(161) Tuy
nhiên, chủ thuyết chính trị này mâu thuẫn với tiền đề chính trị dân chủ căn bản, rằng ý lực tổng thể của
quốc dân, tức là đa số trong chính trị dân chủ, là quyết định tối hậu. Vậy thì, tư pháp, đứng trên vị thế
chính thống nào để phán định rằng đa số là sai khi họ làm luật trái với tinh thần hiến pháp?13

Tại sao, ví dụ ở Hoa Kỳ, thế hệ của thập niên 1990-2000 lại phải bị trói buộc bởi những quy tắc
hiến pháp đã được đặt ra cho họ hơn 200 năm trước? Câu trả lời nằm trong vấn đề giá trị phổ quát
được công nhận và kinh nghiệm lịch sử đối với những giá trị đó. Khi công nhận hiến pháp là một thực
thể giá trị có quyền hạn tối cao, cơ bản, thì quốc dân phải chấp nhận tính bền vững lâu dài của nó.
Nhưng nếu giá trị tập thể của công dân, ý lực tổng thể - như Rousseau nói - đã đổi thay đến một mức
độ quan trọng, thì hiến pháp cũng có thể đổi thay - nhưng khó khăn hơn để bảo đảm cái tính vững bền -
hòng đáp ứng với giá trị mới. Bởi vậy, hiến pháp nào cũng phải có phân định quy luật tu chính để giải
quyết vấn nạn đổi thay này. Hiến pháp là cơ chế quan trọng nhất để đương đầu với khủng hoảng và
quản trị đổi thay. Hiến pháp không những là một văn kiện tối cao và căn bản, nó còn là một tuyên ngôn
giá trị mà quốc gia phải dựa vào đó để tìm cho mình biện minh lịch sử và quốc tế. Hiến pháp phải
được bảo vệ như là một định hướng cho quốc dân trong cơn bão tố của tình cảm và quyền lợi nhất
thời14.

 
NGUYÊN TẮC CÔNG DÂN QUYỀN
 
Quyền công dân, hay dân quyền, là những quyền hạn của công dân được quy định bởi hiến pháp

để thỏa mãn cái mà chánh án Mỹ Cardozo gọi là "nguyên tắc quyền hạn căn bản có gốc rễ từ truyền
thống và lương tri của con người,”(162) trước sự đe dọa của bạo lực và lạm dụng quyền hành của nhà
nước và chính quyền. Đi tìm một căn bản biện minh cho dân quyền mới đầu có vẻ như là một sự thừa
thải. Tại sao cá nhân, với mỗi ý lực riêng biệt, với tư cách là chủ nhân của quốc gia, giao quyền hạn
tổng thể cho nhà nước, lại phải phân định những quyền hạn của họ, trên căn bản của mỗi công dân, như
là một sự ban bố quyền lợi và cho phép từ phía quốc gia?

Đây là một luận đề có tính cách lý thuyết vì thực tế thì công dân tính ra đời sau khi quốc gia tính
đã được thiết kế. Khi chưa có cơ bản quốc gia, cá nhân chỉ mang được những quyền hạn tự nhiên -
nhưng quyền hạn tự nhiên đối với ai? Đối với láng giềng? Với thiên nhiên? Tôn giáo? Chính mình?
Thomas Paine, một lý thuyết gia cực đoan của nhân quyền và dân quyền thời cách mạng Pháp 1787
xác định trong cuốn Quyền Hạn Con Người (The Rights of Man) rằng cá nhân trong xã hội có hai
phạm trù quyền hạn: Quyền tự nhiên (natural rights) và Dân quyền (civil rights). Paine giải thích,



 
Quyền tự nhiên có căn bản trên sự hiện hữu của con người. Ví dụ như quyền tư duy, quyền tư tưởng, và những

quyền hạn theo đuổi đời sống và hạnh phúc cá nhân mà không có ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tự nhiên của người
khác. Còn dân quyền thì được đặt cơ bản trên tư cách là một thành viên của xã hội. Mỗi quyền hạn trên phạm trù dân

quyền đều đặt nền móng trên quyền tự nhiên đã có sẵn nhưng sự hưởng đạt của nó không được bảo đảm.(163)

 
Có nghĩa rằng, dân quyền là những quyền hạn cá nhân mà tự mỗi chính họ không thể hoàn tất hay

bảo đảm được, ví dụ quyền chính trị, như bầu cử, chẳng hạn. Vì thế mỗi cá nhân, thể hiện quyền hạn cá
nhân, quy nạp sức mạnh tổng thể, để tái xác nhận một tầm mức quyền hạn cao hơn, đặt căn bản trên tập
thể - đó là công dân quyền.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là cá nhân phải dựa trên căn bản quyền hạn nào để ủy thác quyền tập
thể cho quốc gia? Paine trả lời, trong dòng tư tưởng của Hobbes và Rousseau rằng, tập thể công dân,
tự chính họ thiết lập một cơ chế khế ước tổng thể để ủy thác quyền lực cho quốc gia. Nếu thế thì tại
sao hiến pháp lại phải minh định quyền của họ, vì công dân và tập thể chung chưa ủy giao phạm trù
dân quyền cho quốc gia? Đây là tiền đề chính trị hiến pháp căn bản và khó giải quyết nhất. Hiến pháp
của Hoa Kỳ phải đương đầu với vấn nạn này trên một bối cảnh khác trong tu chính số Mười vào năm
1791: "Quyền hạn không được ủy thác cho chính quyền Liên bang bởi hiến pháp, cũng không bị ngăn
cấm bởi hiến pháp Liên bang khi ủy thác cho các Tiểu bang, đều được hành xử bởi các Tiểu bang, hay
bởi quốc dân." Trong khi đó, Tu chính án số Chín xác định rõ là những quyền hạn không được minh
định đều vẫn là của quốc dân (retained by the people). Tu chính án số Mười chỉ làm sáng tỏ điều I,
khoản 8 đối với enumerated powers (quyền hạn đã được minh định) cũng như giới hạn quyền làm luật
của quốc hội phải đặt căn bản trên sự "cần thiết và thích đáng" (“necessary and proper”). Vì quan
niệm cũng như niềm tin vào tiền đề và giá trị của nguyên tắc ủy quyền trên mà các nhà lập hiến Mỹ
không minh xác dân quyền một cách rõ ràng cho đến mấy năm sau bằng một loạt những tu chính án dân
quyền (The Bill of Rights).

Một vấn đề nữa của nguyên tắc pháp lý là “Những gì mà luật pháp không cấm là không bất hợp
pháp.” Điều này không có nghĩa là những gì không cấm là hợp pháp hay được tự do hành động. (Ví dụ
tự tử không phải là một quyền hạn hay là hợp pháp; nhưng nó chỉ không bất hợp pháp mà thôi). Nguyên
tắc pháp lý này tái xác nhận quyền hạn tối thượng của công dân mà từ đó luật pháp được thiết kế. Hơn
nữa, thực tế không cho phép luật pháp liệt kê hết tất cả, ví dụ, những gì bạn có thể làm ở trong nhà bạn,
mà chỉ có thể liệt kê những gì bị cấm đoán mà thôi. Từ đó, trên nguyên tắc dân quyền của hiến pháp,
văn kiện này phải xác nhận cái tiền đề chính trị căn bản trên; nghĩa là, những gì không được minh định
là quyền hạn quốc gia thì đó là quyền công dân.

Trong cuốn Reflections on the Revolution in Europe (Suy Tưởng Vê Cuộc Cách Mạng Ở Ầu
Châu), xuất bản năm 1990, Ralf Dahrendorf, khi viết thư cho một người bạn ở Ba Lan về cuộc cách
mạng 1989-1990 ở Đông Âu, nói rằng sau hơn 40 năm xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, về phương diện
chính trị hiến pháp, Đông Âu không đạt được một điều nào cả vì tất cả những quyền xã hội, ví dụ như
quyền làm việc, đều không mang thực chất pháp lý. Vì không có chánh án nào có thể ra lệnh cưỡng chế
cái quyền làm việc được; mặc dù, quyền có công ăn việc làm là một ưu tiên chính trị kinh tế cần thiết.
Ông quan niệm rằng quyền không làm việc có lẽ có lý hơn để bảo vệ công dân khỏi sự lao động cưỡng
bách.(164) Thực ra điều này hiến pháp Hoa Kỳ đã có minh định rõ trong tu chính án số Tám năm 1865
hủy bỏ chế độ nô lệ và cưỡng bách lao động.

Ngoài việc liệt kê những quyền hạn có tính chất tích cực, hiến pháp phải đồng thời quân bình
với những quyền hạn có tính chất thụ động - như quyền tự do báo chí tích cực phải cân bằng với quyền
được miễn tiếp nhận truyền thông từ bất cứ của ai, chính quyền hay cá nhân. Quyền này rất quan trọng



nhất là trong các quốc gia mà chính quyền cưỡng bách dân chúng phải học tập, lắng nghe tuyên truyền,
và nhất là phải đọc những khẩu hiểu lố lăng và vô nghĩa trên đường phố, thôn xóm, hay phải chịu loa
phóng thanh phát ra inh ỏi ở các nơi bất cứ giờ phút nào. Quyền không được cưỡng bách lao động phải
cân đối với quyền tự do lao động; quyền không phải là đảng viên của một đảng phái chính trị đối với
quyền tự do đảng phái; quyền tự do đi lại, hội họp, phải quân bình bằng quyền tư riêng (privacy right)
như trong những phát triển gần đây của luật hiến pháp Hoa Kỳ. Hay là một nguyên tắc quân bình mới
hơn là quyền phá thai, nếu có, phải quân bình bằng quyền được sinh ra đời cho các thai nhi. Hoặc thí
dụ khác, hiến pháp Nigeria, Phi Châu 1960, điều 32, cân bằng quyền tự do ngôn luận, ý kiến bằng
quyền tiếp nhận tư tưởng và ngôn luận mà không bị ngăn cản. Do đó, khi chính quyền duyệt một bài
báo, một bản tin thì không phải chỉ quyền ngôn luận của người làm báo bị đe dọa (quyền tích cực) mà
quyền được tiếp nhận, đọc, nghe (thụ động) cũng bị vi phạm. Kinh nghiệm của nhiều nền dân chủ chưa
trưởng thành cho thấy, như trường hợp của Negeria sau khi Anh quốc trả độc lập, cần nhu cầu chi tiết
hóa những định chế về truyền thông để bảo đảm tự do ngôn luận cho quần chúng. Chính quyền ở các
nước chậm tiến thường độc quyền về vô tuyến truyền thanh và truyền hình, những tờ báo lớn bị đặt
dưới ảnh hưởng của nhà nước, và loại bỏ hết hệ thống báo chí và các phương tiện truyền thông tư
nhân. Đây chính là vấn nạn lớn cho chiều hướng củng cố dân chủ hiến pháp vì có quyền mà không có
thế và phương tiện để thực thi quyền đó thì chỉ là những văn tự trừu tượng thiếu thực chất.

Chúng tôi không muốn nêu hết tất cả những quyền hạn công dân phải được minh định trong hiến
pháp. Nhưng những nguyên tắc và lý luận trên chỉ nêu lên những điểm quan trọng trong cái nhìn chính
trị hiến pháp dưới con mắt pháp lý. Nói theo Charles Mcllwain thì bản chất hiến pháp có một chức
năng nổi bật nhất: cung cấp một giới hạn pháp chế đối với chính quyền và nhà nước.(165) Nhưng quan
niệm này phải được dàn xếp ổn thỏa trên cơ bản ý thức rằng chính quyền và quốc gia sinh ra bởi và từ
dân là sản phẩm tổ chức mang tính chất pháp chế mà chủ nhân của cơ chế này là quốc dân.

James Madison, một người đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo hiến pháp Hoa Kỳ, lúc
đầu đã phản đối mạnh mẽ việc bao gồm những quyền hạn công dân trong văn kiện hiến pháp vì lẽ rằng
như thế không cần thiết, và hơn nữa, như đã nói ở trên, hiến pháp không thể liệt kê hết tất cả những
quyền hạn. Mà nếu đã liệt kê thì phải chi tiết, dài dòng và không hoàn toàn. Khi đó, những quyền hạn
không được liệt ra có thể bị coi là không được tôn trọng và bảo vệ.(166) Nhưng sau đó, Madison cũng
phải ủng hộ sự minh định quyền hạn công dân bằng những “Tu Chính Án Dân Quyền” (Bill of Rights),
vì theo ông, thứ nhất, dù không hoàn toàn liệt kê, những quyền căn bản của hiến pháp khi nêu ra sẽ tạo
một nền tảng giá trị đối diện với sức mạnh và bản chất lạm dụng của chính quyền trung ương. Thứ hai,
sự minh định này kiến tạo một giá trị giáo dục công dân giúp họ ý thức được quyền hạn quốc dân và
giới hạn quyền lực nhà nước.

Hiến pháp chỉ là “mảnh giấy lộn” nếu giới lãnh đạo nhà nước không ý thức và không có tinh thần
tôn trọng; hay nếu văn hóa và bối cảnh chính trị và xã hội chưa đủ tầm mức cho một cơ chế hiến pháp
dân chủ thực thi. Madison nói đến cái thảm trạng giấc mơ và sự quyến rũ quyền lực “là cái năng lực
cao độ nhất nhì trong những trái tim của con người mà ít người có thể vượt qua nếu có cơ hội để lạm
dụng nó.”(167) Ông nói tiếp, “Trong sự kiến tạo một chính quyền để con người quản trị con người, cái
khó là ở chỗ: trước hết, chính quyền có khả năng cai trị; nhưng cái khó hơn, là khả năng tự chế và tự
giới hạn bởi chính nó”.(168) Tự chế và tự giới hạn đòi hỏi truyền thống văn hóa và chính trị mà trong
đó, cái mà Alexis De Tocqueville gọi là civil society (cơ chế xã hội dân sự) đã trưởng thành để tạo
một đối lực khả thể cũng như tạo sự tương kính và tin tưởng của các nhà lãnh đạo. Để từ đó, lịch sử
chính trị quốc gia không phải bị tan rã vì sự sụp đổ của một chế độ như trường hợp Nam Việt Nam
năm 1963, tổng thống Ngô Đình Diệm đã tuyên bố: “Sau ta (nếu không có ta) sẽ là hồng thủy.”



 
 
NGUYÊN TẤC BỔN PHẬN CÔNG DÂN
 
Dan Kemmis, một thị trưởng của thành phố nhỏ Missoula, tiểu bang Montana, Hoa Kỳ, trong một

buổi luận đàm trong năm 1990 phát biểu, “Hiến pháp còn đóng vai trò và mang chức năng khác hơn là
pháp lý. Nó là một tác động mà trong đó con người tự họ kiến tạo cho chính họ một xã hội.”(169)

Kemmis nói tiếp, khi nhìn về quốc gia qua hiến pháp, chúng ta phải từ bỏ hai thái cực mà một phía cái
mà cựu tổng thống Mỹ Kennedy hỏi, “Bạn đã làm gì cho quốc gia?”; còn phía kia thì chỉ đến trên tư
thế vị kỷ của cá nhân “quyền hành của tôi” (my rights). Kemmis dựa trên tinh thần của Rousseau và đề
nghị, hiến pháp phải thể hiện được mệnh đề, “Dân tộc ta ước vọng gì?” (What do we will as a
people?)15

Buổi luận đàm mà Kemmis tham dự xuất pháp từ bối cảnh hiện đại Hoa Kỳ mà một số nhà xã
hội học Mỹ cho rằng sự thoái hóa của ý thức bổn phận công dân trong cao trào đòi dân quyền từ mọi
phía của dân Mỹ. Câu hỏi đặt ra từ số học giả này là, với đà này, liệu hiến pháp Hoa Kỳ phải có
những tu chính bao gồm những "Bổn phận Công dân" (Bill of Duties) để cân bằng với tu chính quyền
hạn (Bill of Rights).

Nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ, sở dĩ hiến pháp Mỹ không nói đến Bill of Duties vì phạm trù bổn phận
là vấn đề đức hạnh công dân (civic virtue). Hiến pháp Hoa Kỳ đã được kiến tạo để củng cố nền tảng
chính quyền liên bang khi mà xã hội công dân của người Mỹ đã có khả năng tự quản. Hơn nữa, đức
hạnh công dân, bao gồm ý thức trách nhiệm và bổn phận đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc
gia thuộc về lãnh vực tự giác và tự nguyện. Nếu pháp chế hóa và cưỡng bách hóa phạm trù tự giác thì
nền tảng đức hạnh sẽ bị phá hủy. Cảm nhận của bổn phận, nếu pháp chế hóa và cưỡng bách hóa phạm
trù tự giác thì nền tảng đức hạnh sẽ trở nên một phản đề của tự do. Như Edmund Burke của Anh quốc
viết sau cách mạng Pháp 1789 rằng, nếu nhà nước cưỡng chế bổn phận công dân thì công dân sẽ không
còn là một hữu thể đức hạnh (“moral being”) ý thức được thế đúng vào vai trò của mình đối với quốc
gia và xã hội nữa.(170) Hay nói theo Christopher P. Stone, Khoa trưởng Luật, Đại học Chicago thì,
“cưỡng bách bổn phận bằng luật pháp sẽ làm tàn lụn ý thức tự giác, tự phát của trách nhiệm công
dân.”(171) Nhưng thực tế thì sao? Mặc dù hiến pháp Hoa Kỳ không nêu lên bổn phận công dân nhưng
nó lại cho phép chính quyền làm luật, pháp chế hóa và cưỡng bách nhiều trách nhiệm công dân như
đóng thuế, quân dịch, chu cấp cho phối ngẫu và con cái. Như thế thì dù thế nào đi nữa, quốc gia cũng
phải cưỡng chế trách nhiệm công dân. Vấn đề chỉ còn là mức độ và bản chất cưỡng bách. Sự cưỡng
chế đòi hỏi quân bình đối với quyền hạn và nền tảng tự do cá nhân. Khẩu hiệu cách mạng của dân Mỹ
dưới thời còn thuộc địa Anh là sự chống đối bổn phận đóng thuế mà không được đại diện. Do đó, công
dân chấp nhận trách nhiệm đóng thuế trên những điều kiện vừa phải, hợp lý, và dân chủ. Hiến pháp
Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết 1936 liệt kê một số những bổn phận và trách nhiệm công dân như tuân
chấp luật pháp, kỷ luật lao động, chân thật chấp hành nhiệm vụ công cộng, chấp hành lề lối và kỷ
cương của cộng đồng xã hội (điều 129) bảo vệ tổ quốc (điều 133). Hiến pháp này được tu chính vào
năm 1977 với những điều khoản mới như điều 59: “Công dân hành xử quyền hạn và tự do không thể
tách rời khỏi sự thi hành nhiệm vụ và trách nhiệm,” ngoài ra còn “phải chấp hành với tiêu chuẩn hành
vi xã hội chủ nghĩa...” Điều 59 này mang cái khuyết điểm nặng nhất: quyền hạn và tự do chỉ được có
như là sự ban phát và điều kiện hóa bởi bổn phận công dân. Đây là nguồn gốc của căn bệnh độc tài vì
nhà nước nhân danh quốc gia như là một thực thể tối cao, tách rời, và ưu tiên hơn cá nhân để hành xử
tập thể quốc dân như là một khí cụ để phục vụ cái trừu tượng “quốc gia,” “tổ quốc” đó. Khuyết điểm
kế tiếp là sự công nhận một tiêu chuẩn “hành vi xã hội chủ nghĩa" nào đó để bắt buộc dân chúng phải



chấp hành. Đồng ý rằng tinh thần của điều 59 trên không có gì là sai vì quyền hạn và bổn phận phải đi
đôi với nhau, nhưng khi hiến chế hóa hai phạm trù công dân đó như là một "giấy phép tự do" hay là
một điều kiện để được đóng vai trò công dân, thì hiến pháp mất đi cái nội dung mà quốc dân mong
muốn, ít nhất là trên quan niệm dân chủ Tây phương, rằng quốc gia là cơ chế để phục vụ, là "kẻ đầy
tớ" chứ không phải là "ông chủ" tối thượng và tách biệt.

Một đề nghị cho vấn đề này là hãy để một điều khoản hiến pháp tổng quát mang tinh thần trách
nhiệm và bổn phận công dân, ví dụ, "Quốc hội có quyền làm luật minh định bổn phận và trách nhiệm
công dân." Benjamin Barber của Đại học Rutgers của Hoa Kỳ đề nghị, "Quyền hạn về sự sống (life),
liberty (tự do), và mưu cầu hạnh phức (pursuit of happiness) bắt buộc mỗi công dân tham dự vào tiến
trình chính trị dân chủ để bảo đảm được những quyền này,"(172) mà tiến trình chính trị dân chủ này
bao gồm bổn phận đóng thuế, quân dịch, bỏ phiếu.

Thế còn tình yêu nước thì sao? Hiến pháp Liên Xô 1977 có minh định bổn phận gìn giữ tài sản
quốc gia, bảo vệ quyền lợi nhà nước, làm gia tăng quyền lực và danh dự của tổ quốc, bổn phận quốc
phòng (điều 61 và 62). Điều 62 cũng nhấn mạnh rằng phản quốc là tội lớn nhất chống lại nhân dân.
Giáo sư Barber, như vừa mới được đề cập ở trên, nhấn mạnh đến lãnh vực bổn phận và trách nhiệm
công dân. Gần đây, nạn ô nhiễm môi sinh đã gây nên ý thức trách nhiệm công dân mới đó là bổn phận
bảo vệ môi sinh, ý thức và cảnh giác đến những mối nguy hại đến môi trường. Nhưng, tôi đồng ý với
Barber rằng đây là vấn đề thuộc phạm trù giáo huấn và hình luật hơn là cưỡng bách trách nhiệm.

Đối với các quôc gia, nhất là dưới chế độ Cộng sản như trường hợp Việt Nam sau 1975, Hiến
pháp Cộng hòa Xã hội Chú nghĩa Việt Nam 1980, chương V, điều 54 có minh định "quyền của công
dân không tách rời nghĩa vụ của công dân," và "nhà nước bảo đảm các quyền của công dân; công dân
phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà nước và xã hội." Các nghĩa vụ bao gồm học tập, nuôi, dạy
con cái, làm tròn nhiệm vụ "lực lượng xung kích trong phong trào thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ tổ quốc..." (Điều 60, 64, 66) Đặc biệt là điều 66 khi được thi hành trong các dự án tập thể, dù
cần thiết, nhưng vì quá sức, bất công và vô lý, đã tạo những mầm mống bất mãn lớn để đến nỗi từ năm
1983 về sau nhà nước Việt Nam đã hủy bỏ hầu hết các chương trình nghĩa vụ lao động. Đồng ý rằng
nhu cầu lao động tái thiết quốc gia sau chiến tranh rất cao, nhất là Việt Nam khi quốc gia không có
ngân sách phát triển, thiếu kỹ thuật, dân chúng thì thụ động phản kháng, ù lỳ, nhưng mọi việc đều phải
đúng mức, và vừa phải. (Như trường hợp dự án đập Trấm ở Quảng Trị từ 1977 đến 1980, dân chúng
từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam phải đi lao động, tự túc ăn uống, làm việc trong điều kiện bất nhân quá độ
còn hơn nô lệ.)

Thực sự, vấn đề thi hành các điều khoản hiến pháp về nghĩa vụ công dân là cái chìa khóa cho
những thảm trạng ở trên. Điều muốn nhấn mạnh ở đây là nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận công dân trên
căn bản hiến định nên mang tính chất giáo dục hơn là cưỡng bách, đặt nặng vai trò ý thức, tư duy hơn
là điều kiện hóa như là cái giá phải trả để làm công dân. Tôi là công dân của một nước có nghĩa là chủ
nhân của quốc gia. Tôi không phải trả giá nghĩa vụ để được ban phát quyền hạn hay tự do. Đó là điểm
chính.

 
NHỮNG NGUYÊN TẮC TU CHÍNH HIẾN PHÁP
 
Một định chế và thủ tục quy tắc tu chính hiến pháp phải được minh định rõ ràng trong hiến pháp.

Quyền tu chính phải được xem như là quyền lập hiến. Mô hình tu chính của Hoa Kỳ, tôi nghĩ là thích
hợp, khi đòi 3/4 phiếu của hai viện quổc hội và 38 trên 50 tiểu bang phê chuẩn, hay là một hội nghị tu
chính hiến pháp. Như thế quần chúng có quyền ảnh hưởng nhưng không bầu cử trực tiếp. Tu chính có
thể được, nhưng rất khó khăn. Phải có một thời gian để cho một dự khoản tu chính thông qua, nếu



không thì dự khoản đó phải chết. Một thái cực khác của mô hình tham dự từ quần chúng là hiến pháp
tiểu bang California trong đó các dự khoản tu chính (propositions) được đề nạp bởi một túc số chử ký
của cử tri (petition) theo luật định để rồi cử tri sẽ trực tiếp bỏ phiếu cho tu chính đó. Mô hình này đã
tạo nên vấn đề lạm dụng trầm trọng. Kỳ bầu cử 1990, ở California cử tri phải chọn hơn 20 dự khoản tu
chính khác nhau, phức tạp, mâu thuẫn. Dĩ nhiên là mô hình California không thể chấp nhận được ở mức
độ quốc gia, nhất là các nước thiếu truyền thống dân chủ.

Động cơ và tiến trình tu chính hiến pháp mang bản chất chính trị, nhưng hiến pháp chính nó phải
quy định những nguyên tắc và thủ tục tu chính. Những quy định này phải được dung hòa giữa hai mục
tiêu: [1] Hiến pháp phải mang tính lâu dài, ổn định, bền vững để kiến tạo căn bản niềm tin, ước vọng
và tiên đoán trên cả hai phương diện chính trị và pháp luật; nhưng [2] Hiến pháp phải đương đầu và
quản trị được đổi thay và tiến bộ. Nếu hiến pháp không thể tu chính được vì những điều kiện quy tắc
quá khó khăn, thì chính nền tảng chính thống hiến pháp đó bị đe dọa bởi đảo chánh, cách mạng, bạo
động. Nhưng hiến pháp không thể như là mộ bộ luật thông thường khác để có thể đổi thay quá dễ dàng,
hay có thể bị xua đuổi theo làn sóng xúc động nhất thời của chính quyền hay quần chúng.

Đối với các quốc gia chưa được trưởng thành về chính trị hiến pháp thì những điều khoản quy
định quyền lực và nhiệm kỳ cho giới hành pháp thường bị sửa đổi liên tục vì nhiều lý do: Thứ nhất là
bản chất tham vọng quyền hành cố hữu của các nhà lãnh đạo hành pháp. Thứ hai, vì sự khó khăn đương
đầu với những chính sách quốc gia mà thường đòi hỏi hành pháp có quyền hành cao hơn. Thứ ba, vì
nhu cầu trật tự và ổn định, vì sự thiếu tự tin vào khả năng cai quản của các thế lực và phân nhánh chính
trị khác. Và quan yếu nhất là sự thiếu trưởng thành của cơ chế xã hội dân sự. Trong khi đó thì các điều
khoản quy định quyền hạn công dân thì lại bị lạm dụng, bỏ quên vì phía dân sự và tư pháp thường thì
bất lực, thụ động, hay bị khống chế bởi hành pháp.

Đối với chính trị hiến pháp, từ đó, năng động và quy chế tu chính cũng quan trọng như lập hiến
vì đây sự thể hiện sự mưu đạt quyền lực rõ rệt và chính thống nhất trong thể chế dân chủ.

Ngoài ra, hiến pháp còn phải quy định quyền hạn mà hành pháp có thể sử dụng để tuyên bố và
cai trị trên căn bản tình trạng "thiết quân luật" trong các tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép hành
pháp đình hoãn tạm thời các phạm trù hiến pháp (bắt giữ, cấm hội họp, biểu tình...) để thực thi một số
biện pháp tối cần trong tình trạng nguy ngập mà quốc gia phải đối đầu. Tuy nhiên, đây là quyền hạn dễ
bị lạm dụng để hành pháp "tung hỏa mù" nhằm vi phạm hiến pháp, đàn áp chính trị cho tham vọng
chính trị hạn hẹp. Do đó, điều khoản này phải được phác họa kỹ lưỡng trên nguyên tắc cân bằng và
kiểm soát hỗ tương mà quốc hội phải đóng vai trò tối quan trọng.

 
Vấn Đề Chính Thống và Biện Minh của Quyền Hạn Cưỡng Chế
 
Quốc gia, khi nói đến giá trị thiêng liêng từ tình cảm cá nhân, đã được gán định một ngôi vị cao

cả. Như người Việt thường nêu lên một khuôn mặt tôn giáo khi dùng những chữ "hồn thiêng sông núi,"
"tổ quốc." Từ đó, quốc gia được mang vai trò chính thống để kiến tạo những định chế quyền hành và
quyền hạn cưỡng chế đối với xã hội và cá nhân một cách tự nhiên, không bị chất vấn. Người dân phải
có lúc phải hỏi tại sao tôi bị cưỡng bách làm điều này hay bị đe dọa bị trừng phạt nếu tôi không làm
điều kia. Khi đặt câu hỏi là lúc cá nhân, với tư cách công dân, mang pháp nhân là một ông chủ của cơ
chế quốc gia, nhận lại vị trí đúng của mình.

Quốc gia, khi đã lột hết những huyền thoại lịch sử, những mầu sắc thiêng liêng huyền bí, thì chỉ
là một cơ chế pháp luật, một công ty, mà mỗi công dân là một chủ nhân cổ phần, sử dụng quốc gia như
là một khí cụ để thỏa mãn những nhu cầu hiện hữu cho mình. Đây là ý thức căn bản và quan trọng nhất
của công dân trên việc phát triển hai phạm trù về quyền hạn và bổn phận. Từ đó tính chính thống của



luật pháp là sự tự chủ, tự quản mà tập thể quốc dân nắm được cái giềng mối của ý chí và lý trí để phục
vụ chính mình. Tôn trọng luật pháp chính là sự tự trọng chính mình cũng như những tương quan cần
thiết giữa chính mình và quốc gia.

Đối với quyền hạn cưỡng chế cũng vậy. Không ai có quyền nắm giữ, hay sở hữu, quyền hạn
cưỡng chế cả. Nó là sự liên hệ giữa cá nhân và tập thể. Nó là bản chất của luật pháp mà quốc dân tự
giới hạn chính mình. Luật pháp đóng vai trò như một cơ chế lương tâm đối với đời sống nội tại cá
nhân cai quản được hành vi để thực hiện được một hiện hữu vốn có thể thỏa mãn được những nhu cầu
vật chất và tinh thần. Lòng yêu "tổ quốc" chính là tình vị kỷ - yêu chính mình. "Tổ quốc" như là một
Thượng đế đối với tình cảm nơi chốn và tập thể mà luật pháp là những điều luật, những "thánh lệnh"
của đời sống nội tâm tự giác, tự ý thức, tự xuất phát được thể hiện ra thành một hệ thống định chế và
văn kiện tự chế mình.

Nhưng vấn đề phải được nhìn dưới những hiện trạng thực tế: Xã hội là một tập thể đầy tranh
chấp vì cá nhân là những đơn vị khác biệt. Thêm vào đó, tất cả, từ cá nhân đến tập thể, đều phải đương
đầu với chuyển động và đổi thay. Bởi thế dù luật pháp có được kiến tạo và thực thi trong một quốc gia
có tiến trình chính trị dân chủ cao và tiến bộ vẫn còn có hiện tượng vong thân pháp lý - luật pháp
không thể hiện được ý chí và nhu cầu của cá nhân. Cá nhân vẫn chấp hành luật pháp ở khắp mọi nơi
hoàn toàn không vì tự trọng hay kính nể luật pháp mà vì sợ sự trừng phạt của luật pháp. Nhưng chính
sự sợ trừng phạt cũng là một phần của tinh thần chấp nhận giá trị cưỡng chế của luật pháp quốc gia. Cá
nhân chính trực và vừa phải ở một quốc gia và thời điểm nào đó đều công nhận rằng dù mình không
chấp nhận được một điều luật hay một bộ luật; tuy nhiên, không có cá nhân nào đều có thể không đồng
ý với hoàn toàn tất cả các luật lệ của xứ sở họ. Vấn đề chỉ là mức độ. Nếu một công dân công nhận và
chấp nhận vai trò luật pháp và phần lớn những điều lệ và tinh thần của nó thì nền tảng biện minh cưỡng
chế đã được thiết kế.

Từ một góc độ khác, biện minh quyền hạn của luật pháp không phải chỉ thể hiện từ chính trị dân
chủ. Chúng ta đều biết rằng dân chủ chỉ là một định hướng lý tưởng chính trị để đạt đến chứ không
phải là một thực tế đã được định vị. Ngay cả ở những quốc gia Tây Âu tiền tiến, quyền lực vẫn là một
mục tiêu chính trị mà trong đó không có một thực thể đa số quốc dân nào nắm được cả. Vấn đề giai
cấp, chủng tộc, quyền lợi kinh tế, địa phương, trình độ vẫn là những yếu tố quan trọng hơn là tổng số
cử tri và tiến trình bầu cử. Câu hỏi, do đó, phải được nêu lên: Nếu trong một quốc gia thiếu dân chủ,
ví dụ bị cai trị bởi một chính quyền độc đoán và độc tài, mà luật pháp ở đó là sự thể hiện ý chí của vị
lãnh tụ và khối hành pháp của chế độ, thì biện minh quyền hạn của luật pháp sẽ được nhìn như thế nào?

Dầu sao dân chủ vẫn còn là một thực tế chính trị mới mẻ, chưa được thể hiện tốt đẹp thì chỉ có
một thiểu số quốc gia có khả năng khá cao mà thôi. Từ đó, câu trả lời đầu tiên là, chính thể dân chủ có
thể có khả năng cung cấp giá trị biện minh của luật pháp cao và hiệu năng; nhưng không vì thế mà kết
luận rằng chỉ có chính trị dân chủ mới có được biện minh cưỡng chế cho luật pháp. Chính trị cả ngàn
năm nay ở Á Đông vẫn mang đủ biện minh quyền lực cưỡng chế mà không cần dân chủ. Nếu tập thể
quốc dân chấp nhận chính thống của chính quyền, vị lãnh đạo (“thiên tử”), thì sự chấp nhận ấy là sự
đồng thuận. Mặc dầu sự đồng thuận này không tích cực, nhưng đối với quốc dân Á Đông trong các
triều đại quân chủ, sự thụ động chấp nhận vẫn thường đi đôi với sự thiếu vắng của năng động ước vọng
chính trị. Ngay cả các phong trào cách mạng lớn như "Phản Thanh phục Minh" ở Trung Hoa ở cuối thế
kỷ XIX, như "Cần Vương" ở Việt Nam đầu bán thế kỷ XX, đều không nhằm đáp ứng ước vọng nào
ngoài thiết lập lại cái nền tảng biện minh quyền lực của một cơ chế chính trị độc tài chuyên chế chứ họ
không vì một lý tưởng dân chủ. Cho nên, nếu một cơ chế chính trị dù thiếu dân chủ, dù độc tài, nhưng
nếu thỏa mãn được những nhu cầu hiện hữu của quốc dân về vật chất củng như về tinh thần trong bối
cảnh thiếu vắng một năng động vước vọng đi đôi với trật tự chính trị đó, thì giá trị biện minh lãnh đạo



và quyền lực của cơ chế đó đã được chấp nhận. Trường hợp ở Singapore, Đài Loan và Nam Hàn
trong khoảng từ 1960-1990 đã cho thấy thực tế này. Nhưng các quốc gia trên sẽ không thể kéo dài
chính trị thiếu dân chủ được khi mà cao trào và năng động ước vọng dân chủ đang dần dần lên cao từ
phía các quốc dân trên. Trường hợp chuyển mình ở Nam Việt Nam vào những năm đầu của thập niên
1960-1970 và ở Nam Hàn vào thập niên 1980-1990 đã cho thây điều đó.

Vấn đề lãnh đạo, nhất là trên viễn kiến chính trị và luật pháp là hòa giải được thực tế cần thiết
của nhu cầu quốc gia đối với năng động ước vọng của quần chúng về ý thức dân chủ. Không ai có thể
ngăn cản được cao trào dân chủ ở thời đại này. Cái khó là chủ động được năng lực quốc dân theo trình
độ ý thức cũng như mức độ đời sống kinh tế. Đây là một tiến trình chuyển hoá từ ưu tiên xã hội này
đến ưu tiên xã hội khác. John Rawls, cũng trong cuốn A Theory of Justice (Một Lý Thuyết Vê Công
Lý), cho rằng trong hoàn cảnh kinh tế và đời sống vật chất khó khăn, ưu tiên kinh tế đi trước ưu tiên
tinh thần. Ông nói, nếu khi điều kiện đời sống vật chất đã được phát triển khả quan, đòi hỏi về tự do và
chính trị sẽ đi lên và vượt qua ưu tiên vật chất.(173) Đây có lẽ là một điều kiện không mới lạ gì mà Đài
Loan, Singapore và Nam Hàn đã áp dụng. Ở các quốc gia này, luật pháp vẫn được tôn trọng và đã
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế quốc gia. Sự thành công về kinh tế trong việc nâng
cao đời sống vật chất của công dân đã tạo nền tảng biện minh quyền hành và cưỡng bách cho cơ chế
luật pháp ở các quốc gia trên, mặc dù cơ chế chính trị làm luật không thể hiện được tính dân chủ hiện
đại.

Tính chính thống của luật pháp ở các quốc gia quân chủ và độc tài đặt căn bản trên sự chấp nhận
của quốc dân đối với vai trò và vị thế vương quyền lãnh đạo. Ở đó, ý chí quốc dân là ý chí của lãnh
đạo. Vị lãnh đạo đại diện và thể hiện ý chí tập thể xã hội qua chính mình. Đây là điều mà Hegel ngụ ý
rằng ở Á Đông, chỉ có một người là được tự do; còn ở Tây phương mọi công dân đều được tự do. Ở Á
Đông, chỉ có vị vua là có tự do ý lực và kiến tạo luật pháp, thiết lập định chế hỗ tương cho chính
quyền và xã hội theo ý mính.(174) Ở Tây phương trong các quốc gia dân chủ, mọi công dân đều có khả
năng và có quyền ảnh hưởng đến việc trên. Á Đông, dưới chế độ quân chủ chuyên quyền, nắm đầu dây
đầu tiên của sự chuyển mình của ý thức dân quyền, vẫn theo Hegel, còn Tây phương và chính trị dân
chủ là đầu dây kia, đại diện cho sự trưởng thành của ý thức đó trong dòng chuyển động của lịch sử để
tinh thần tạo hóa (Geist) (Đạo) hiện thực được ý lực tự do.(175)

Đầu mối của chính thống không phải là hình thức cơ chế nhưng là trình độ ý thức của dân chúng.
Trật tự của xã hội Á Đông mang bản chất gia đình. Trong suốt gần thế kỷ qua, dân chúng bắt đầu lớn
dậy, ý thức được quyền hạn của mình qua sự ảnh hưởng của làn sóng văn hóa chính trị Tây phương.
Dân chúng Á Đông bắt đầu chất vấn cái trật tự sẵn có và bắt đầu hành xử sự độc lập cá nhân để tìm lối
thoát cho chính mình. Đời sống chính trị quốc gia từ đó bắt đầu xáo động. Chính quyền thì chưa chấp
nhận cũng như không tương kính "con cái" nhân dân vừa "mới lớn, chưa trưởng thành," "hỗn hào". Dân
chúng thì muốn được quyền thật nhanh. Xung đột và mâu thuẫn nẩy sinh. Đây là nguồn gốc của những
thảm họa chung cho Á Đông khi mà chính trị dân chủ đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu và toàn diện, phi
không gian và vượt qua bản sắc văn hóa cũng như biên giới dân tộc.

Khi công dân bắt đầu đặt câu hỏi về chính thống tính của lãnh đạo là lúc khởi đầu năng lực ý
thức tự giác đối với bổn phận luật pháp. Bởi vì nếu vương quyền quân chủ đã mất đi chiếc áo "thiên
tử' thì ai sẽ nhận lấy cái vị thế chủ quyền? Nếu quốc dân chưa có khả năng để tự làm chủ chính mình
thì chính trị chưa thể ổn định, và khi cơ chế dân chủ bị gán đặt quá vội vàng, quá tiến bộ. Giai đoạn
chuyển mình đòi hỏi một bản chất chính trị chuyển tiếp. Trách nhiệm của lãnh đạo trong giai đoạn này
rất là khó khăn. Nó bao gồm khả năng duy trì thế chính thống chính trị nửa dân chủ, nửa độc tài," đồng
thời cân bằng được những khối năng động xã hội vừa ý thức được tham vọng riêng rẽ vừa bất mãn với
hiện trạng. Luật pháp, từ đó, đóng vai trò tối quan trọng, không những ở phạm trù cưỡng chế; nhưng



quan trọng nhất là chức năng giáo hóa quần chúng.
Luật pháp phải duy trì được một khoảng trống vừa phải để tiến trình chuyển hóa có thể đi nhanh

và hoàn tất sớm. Plato của Hi Lạp mấy ngàn năm trước đã nhấn mạnh đến vai trò của luật pháp, "Tốt
nhất là mọi cá nhân đều được quản trị bởi ý thức nội tại của chính mình. Nhựng nếu điều đó chưa đạt
được thì, một tiêu chuẩn ngoại tại phải được thiết lập và cưỡng bách để hướng dẫn họ hòng tạo được
sự đồng nhất và quân bằng cho xã hội.”(176) Đây chính là chủ đích của luật pháp nhằm hỗ trợ cá nhân
cũng như chính quyền nhằm bồi đắp những công dân như nuôi nấng con cái - mà con cái thì sẽ không
được tự do cho đến khi tự mỗi đứa trẻ đã trưởng thành nên người để làm một công dân có khả năng cai
trị bằng ý thức.” Abrabam Lincoln của Hoa Kỳ ở thế kỷ trước cũng nhấn mạnh đến cái tiến trình “nội
dung hoá” những giá trị mà hiến pháp đã đặt ra. Tiến trình này là mục tiêu quan trọng và cao cả nhất
cho chính trị lãnh đạo.(177)

Cách mấy thế kỷ trước Tây lịch, ở Trung Hoa, Khổng Tử đã nhấn mạnh đến niềm tin vào chính
thống tính cho lãnh đạo. Khổng Tử đặt bốn vai trò quan trọng nhất cho nhà nước: (1) An ninh, (2) Phát
triển, (3) An sinh và (4) Ổn định quốc dân. Khổng Tử đặt tầm quan trọng cao nhất ở vấn đế ổn định
quốc dân. “Dân phải có đủ để ăn; quốc gia phải có quân đội đủ mạnh; và chính trị phải nuôi được
niềm tin ở quốc dân.” Khi được hỏi nếu phải bỏ đi một thứ trên, Khổng Tử sẵn sàng bỏ quân đội. Còn
hai thứ thực phẩm và niềm tin thì Khổng Tử nói, “Ta nghĩ rằng dân có thể thiếu ăn vì lúc nào cũng có
đói kém, khó khăn; nhưng quốc gia không thể tồn tại nếu dân chúng mất niềm tin vào lãnh đạo”(178)

Cái niềm tin mà Khổng Tử nói đến là tính chính thống của chính quyền và biện minh cưỡng chế
của luật pháp. Luật pháp là kết quả của những mâu thuẫn và xung đột trường cửu giữa cá nhân và chính
quyền. Nó là guồng máy tự quản, tự chế cho tập thể công dân đứng trước những năng động ước vọng
về kinh tế và tinh thần. Luật pháp còn tượng trưng cho nỗ lực tự hướng dẫn của lương tâm và lý trí
quốc dân. Nó là hoa quả của văn hóa, của lịch sử; đồng thời, nó là hạt giống quyết định bản sắc cho
thế hệ kế tiếp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 

CHƯƠNG	CHÍN
 

LUẬT PHÁP VÀ CHÍNH TRỊ
 

The grand, unresolved problem of political science is how to relate politics in the narrow sense to the evolution of
societies as a whole. (Vấn đề lớn, chưa được giải quyết thỏa đáng của khoa chính trị học là sự đi tìm mối tương quan giữa
chính trị, theo nghĩa hẹp, đối với sự tiến hoá của xã hội tổng quan). Walt w. Rostow (1971)

 
Chính trị là một nghệ thuật đương đầu với những chọn lựa khả thi. Đây là cái khôn ngoan có

được của con người sau hàng ngàn năm tranh dành giành nhau - thường đẫm máu - để nắm được sức
mạnh và quyền lực cai trị. Người làm chính trị đóng vai trò của một kinh tế gia trước những chọn lựa
khốc liệt và cần thiết trong bối cảnh giới hạn của thời đại, nhân tâm, khả năng và tổ chức.

Chính trị là hệ quả tất yếu từ bản năng sinh tồn và hợp quần của con người. Tự nó, chính trị
mang giá trị trung hòa vì nó thể hiện tham vọng hiện hữu và tiến hóa của nhân loại; nhưng chính trị là
yếu tố quan trọng nhất để quyết định một môi trường sống mà con người sẽ phải tiến hóa trên một bản
sắc và năng động nào đó. Nói như Bernard Crick thì, “Chính trị không làm cho con người tốt hơn,
nhưng mà nó có thể làm cho họ trở nên tốt hay xấu một cách dễ dàng hơn.”

Trên phương diện triết học, chính trị cùng gánh cái trách nhiệm của tôn giáo. Plato, người mở
đầu ý thức chính trị Tây phương, quan niệm rằng chính trị là một tiến trình giải phóng nhân loại bằng
sự giáo hóa bản chất sơ khai của con người. Khi xã hội đã được tổ chức, chính trị là vấn đề tiếm đoạt,
biện minh và hành xử quyền lực cai trị. Chính quyền và các định chế nảy sinh để ổn định và bành
trướng đơn vị xã hội đó. Chính trị cung cấp hệ thống công quyền, một trật tự quy tắc, chính thống, một
bối cảnh an ninh cho công dân, một thế đứng độc lập đối với quôc tế, một khuôn khổ để phát triển kinh
tế và đời sống tinh thần. Chính trị cho con người cơ hội học hỏi, sửa sai, cho quần chúng được khôn
ngoan và trưởng thành.

Aristotle, một học trò của Plato, cho con người là một “con vật chính trị” vì cái độc đáo tính
của bản chất hợp quần xã hội. Theo Aristotle, nếu không có chính trị thì con người hoặc là thú vật hay
là thần linh. Thú vật sống theo bản năng. Đời sống tổ chức của chúng là những tác động trên căn bản di
truyền và tự nhiên. Trong khi đó, con người là sự phối hợp của cả thú vật lẫn thần linh, phải tự vật lộn
để cai quản chính mình mà không có một sự hướng dẫn nào cả. Sự hướng dẫn mà Aristotle nói tới đây
là một lộ trình với xác suất thành công cao. Thời đại của văn minh Hi Lạp, mấy thế kỷ trước Tây lịch,
vẫn còn nằm trong chặng đường bóng tối của lịch sử khi mà lý trí của con người chưa được vận hành
đến mức độ thượng tôn. Chính trị cổ điển là những năng động bất thường, không biết đi về đâu, ngự trị
bởi tham vọng và tình cảm cá nhân để rồi tất cả đều là nạn nhân.

Cho đến thế kỷ thứ XVIII, thì Âu châu mới cố gắng chuyển mình ra khỏi cái thảm trạng của chính
trị cổ điển bằng phong trào Duy lý. Phong trào Duy lý đặt lại thứ tự ưu tiên cho con người sùng bái.
Thần linh và bóng tối bị thay thế bởi lý trí và khoa học. Chủ nghĩa nhân chủ - con người làm chủ và là
trọng tâm của mọi đối tượng - được nâng cao, đi đôi với sự tiến bộ vượt bực của khoa học và kỹ thuật.
Con người từ đó tin tưởng rằng số phận của họ có thể được quản trị để khỏi bị rơi vào những khủng
hoảng ngoài sự kiểm soát và yếu tố bất thường. Ý thức chính trị bắt đầu đổi thay và chủ nghĩa dân chủ



được nẩy mầm.
Cá nhân mang được tư duy mới, phương tiện mới, nhưng thực tế chính trị không cho phép họ làm

chủ vận mệnh họ bấy nhiêu. Con người vẫn mãi mãi bị trói buộc vào những sức mạnh chằng chịt của
hiện hữu. Hắn phải duy trì cái cân bằng cần thiết, để chuyển hóa, trong tính năng động tự nhiên của tiến
hóa và biến hóa. Hắn tham gia, hay thụ động, đều bị năng động chính trị chi phối vì cá nhân càng ngày
càng lệ thuộc vào xã hội. Chính trị của giai đoạn lý trí là những thủ thuật và vận hành trong biên giới
quốc gia và đơn vị dân tộc. Cá nhân nhìn vào quốc gia không còn chỉ giới hạn vào nhu cầu sinh tồn
của kinh tế vật chất mà còn mang bản chất của những ước vọng trừu tượng mới như tự do, cơ hội, vị
thế xã hội, an ninh tài sản, bản sắc giáo dục cho con cái, môi trường sống. Ý niệm về tư thế và vai trò
“công dân” từ đó nảy sinh. “Quốc gia” và “công dân” là hai thực thể quan trọng trong chính trị. Sự
tương quan giữa công dân và quốc gia là đầu mối của chính trị dân chủ.

Tuy nhiên, lý tưởng dân chủ vẫn còn là một hiện tượng chính trị còn mới mẻ. Hầu hết các quốc
gia trên thế giới vẫn còn đang sống trong những thể chế không dân chủ, phản dân chủ, hay đang vật lộn
với chính mình để có được dân chủ. Machiavelli của Ý viết, “Không có gì khó khăn hơn để thực hiện,
nguy hiểm hơn để cai quản khi kiến tạo một trật tự mới. Tất cả phần lớn vì con người nghi ngờ những
gì mới lạ, không chấp nhận nó cho đến khi họ thực sự chứng nghiệm được.”(179) Những quốc gia tiền
phong về dân chủ như Anh quốc phải tùy thuộc vào một tiến trình biến hóa về ý thức, văn hóa, xã hội
và tổ chức cả hàng thế kỷ. Trường hợp của Hoa Kỳ là kết quả của những tinh hoa văn hóa chính trị lâu
đời của Âu châu được thể hiện qua những cá nhân có ý thức cao và khả năng tự chế mạnh trên phương
diện quyền lực chính trị, cộng thêm hơn hai trăm năm tương đối ổn định nội bộ để bổ túc và hoàn
chỉnh chính trị dân chủ. Chính trị dân chủ hiện đại là nỗ lực hoàn chỉnh hóa cơ chế xã hội dân sự song
song với định chế chính quyền trong tiến trình điều chỉnh liên tục. Con người phải thoát ra khỏi “số
phận” do “Trời” định đặt mà phải xếp đặt tương lai cho chính mình, như Shakespeare nói, “Cái lỗi
không phải ở nơi ngôi sao chúng ta đã sinh vào, mà ở nơi mỗi chúng ta mà thôi.”(180)

Chính trị ở các nước chậm tiến còn là những cuộn chỉ rối bời đang được gỡ ra bởi những kẻ
nóng tánh đang ngồi trong chậu nước đang bị đun sôi bởi nhu cầu khẩn cấp từ thực tế xã hội và cao
trào ý thức mới của quần chúng. Chúng ta vẫn phải nhớ rằng, như George B. Shaw nói, “Chính trị đối
với phần đông quần chúng vẫn còn như cờ bạc hay thi phú mà thôi.”(181) Những năng động chính trị
không được kết tụ bởi ý thức và tư duy mà là xúc cảm, thù hận, ích kỷ. “Các sử gia, một cách tổng
quan, ít bị chấn động bởi những ngu xuẩn, tàn bạo, thiếu nhân từ, cơ hội bỏ lỡ, và hàng hàng những
thảm kịch,” nói như Walter Laquer, “hơn là các nhà xã hội học, hay chính trị học, bởi lẽ vì sử gia đổi
đầu với những gì đã thực sự xảy ra hơn là những gì đáng lẽ sẽ phải xảy ra.”(182) Quá khứ của Laquer
không bao giờ chấm dứt vì như Robert Han Dahl thì, “Ngay ở giờ phút này, ở một nơi nào đó trên quả
đất này, một nhóm người nào đó, nhân danh quyền lực sử dụng cái nghệ thuật xưa nay để bỏ tù, để tra
tấn, để chém giết đối thủ chính trị. Ngay lúc bạn đang đọc những dòng chữ này, bạo động đang xảy ra
khắp nơi để tranh giành thế lực, bởi vì thực tế của chính trị phải là bạo động.”(183)

Cho dù có ý thức cao, vấn đề chính trị vẫn là một tiến trình biến hóa từ bạo động đến hòa giải,
chấp nhận lẫn nhau để giải quyết khác biệt dưới tiêu chuẩn pháp luật. Nhân loại sống với mâu thuẫn
giữa tư duy và thực tế, giữa ước vọng và khả thi. Chính trị đòi hỏi một cái nhìn nghiêm chỉnh vào
những gì đã đi qua, những gì đang xảy ra và hi vọng vào những con số của chặng đường trước mặt.

Năng lực chính trị, theo John Dewey, thì giống như một dòng nước cuồn cuộn chảy qua cánh
đồng. Dòng nước này là năng lực sống của cá nhân và xã hội. Lý trí là bờ của một con kinh đào để
hiệu năng hóa năng lực chính trị, tránh bớt sự phá hoại mùa màng, để gia tăng khả năng ứng dụng cho
cây trái. Chính trị là nghệ thuật để hướng dẫn viên đạn của quần chúng, chứ không phải để kiềm hoãn



nó, vì dù thế nào, ở thời đại nào, viên đạn cũng được bắn ra. Vấn đề là điều chỉnh nòng súng và cho
nó một cái bia để bắn vào. Chính trị thấp là kẻ có quyền lực phải tự bắn súng, hay phải hướng dẫn
nòng súng của quần chúng. Chính trị cao là tạo một ý thức tự giác để kẻ cầm súng tự đi tìm mục tiêu
đồng hợp với mục tiêu của xã hội.

 
MỘT BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ PHẢI VƯỢT QUA
 
Sự tiến hoá quan trọng nhất trong chính trị quốc gia là chiều hướng đi từ cai trị quốc dân bằng

bạo lực đến cai trị bằng luật pháp. Chính trị của chậm tiến, của lạc hậu, của đang phát triển là những
nỗ lực cai trị bằng người và sợ hãi. Từ chính trị này chúng ta có văn hóa chính trị cổ điển - đặc trưng
là chính trị mà Vũ Tài Lục của Việt Nam quan niệm. Trong một loạt sách về chính trị, nổi bật nhất là
cuốn Thủ Đoạn Chính Trị,(184) xuất bản vào năm 1970 ở miền Nam Việt Nam, Vũ Tài Lục gom góp và
cô đọng một cách xuất sắc cái bản sắc chính trị, từ đó, đòi hỏi những đức tính, theo nhà họ Vũ, cần
thiết không thể thiếu được cho những người làm chính trị16.

Chính trị của Vũ Tài Lục là chính trị của Trung Hoa, bắt đầu và chấm dứt ở đó mà không có một
tiêu chuẩn tiến hóa và hướng thượng nào. Tất cả những mưu mô, thủ đoạn đều mang tính cách tiêu cực,
bạo động, bội phản, sắt đá. "Thánh Kinh" chính trị của Vũ Tài Lục là Đông Châu Liệt Quốc và Tam
Quốc Chí - những nguyên tắc tranh chấp quyền hành của Tàu hơn cả mấy ngàn năm. Khi Vũ Tài Lục đi
ra khỏi chính trị ngàn năm lẩn quẩn và bí lối, lạc hậu của Tàu thì nhà họ Vũ rơi vào cái phạm trù chính
trị tiêu cực khác của Marx-Lenin-Stalin và Mao. Cái tiến hóa duy nhất của chính trị kiểu này là như
câu chuyện của Trương Lương của Tàu thời đại Tần Thủy Hoàng: Từ bỏ cái anh hùng tình cá nhân
lãng mạn để đi vào tổ chức - kiểu Lenin - để hệ thống hóa bạo động nhằm áp đặt bạo lực, xây dựng
chính quyền cho cá nhân và nhân trị. Tức là bỏ cái mưu mô, quỷ quyệt, bạo động từ phạm trù cá nhân
chỉ để lại rơi vào thủ đoạn, bạo động khốc liệt và có hệ thống trong phạm trù tập thể. Chính trị đó là
cái vòng lẩn quẩn đi quanh cái bóng tối muôn đời của lịch sử mà Trung Hoa và Việt Nam vẫn chưa
thoát ra khỏi. Chúng ta hãy nhìn chính trị này là gì.

Vũ Tài Lục cho rằng ý nghĩa và sự thực của chính trị là [1] "Những hành động nhằm duy trì mở
rộng và tranh đoạt quyền lực," [2] "Không phải là đạo đức hay lý tưởng," [3] "Đấu tranh chính trị là
đấu tranh giữa kẻ thống trị và bị trị, giữa kẻ có địa vị và kẻ mất quyền lợi," [4] "Hết thảy danh nghĩa
tốt đẹp chỉ là sự cần thiết từng giai đoạn hoặc là những hình thức ngụy trang,” và [5] "Phương tiện
dùng cho đấu tranh chính trị là bạo lực và mưu mẹo." Đối với Vũ Tài Lục, làm chính trị phải sử dụng
"thủ đoạn". Chỉ có hai hạng người, theo Lục, không chịu danh từ thủ đoạn là "bọn bất lực" và "bọn đạo
đức giả." Làm chính trị phải sử dụng trí khôn, tức là cái "biết" ("Khôn chết, dại chết, biết thì sống").
Phải hành động trên căn bản mưu mô chủ quan để chinh phục khách quan để đạt được mục đích tối hậu
là quyền lực. Không có một bối cảnh xã hội đặt căn bản trên lý trí. Không có một lý tưởng của lý trí.
Hòa giải, nhượng bộ không phải là thực tế cần thiết, không tránh khỏi, mà chỉ coi đó như là thủ đoạn,
sẵn sàng phải bội đồng minh, đồng chí để chiếm đoạt quyền lực. Tức là, chính trị không có đạo đức.
Nó cũng không phải là trung hòa về đạo đức (amoral); nhưng chính trị là vô đạo đức (immoral) và vô
luân lý (unethical). Chính trị kiểu này là chính trị cho quyền lực, vì quyền lực, bởi quyền lực. Tất cả
và mọi phương tiện đều được và phải sử dụng để đạt được cứu cánh chiến thắng quyền lực. Nếu
Trương Lương buông đao xuống để đi vào tổ chức thì chỉ vì tổ chức có hiệu quả hơn chứ không phải
vì nhận thức rằng bản chất xã hội đòi hỏi sự giải quyết vấn đề trên căn bản tổ chức. "Chính trị là một
luật tắc duy nhất hiệu quả - Không phải kẻ tốt là kẻ thắng, mà kẻ khoẻ, kẻ giỏi, kẻ khôn khéo mới là kẻ
thắng." Bối cảnh và môi trường của chính trị này là của "Tam Quốc," của loạn lạc, nghèo đói, bất
công, lạc hậu, ngu dốt. Làm chính trị nếu không thành công thì "sẽ như Tô Tần về nhà, vợ dọn cho bát



cơm nguội với quả cà thiu, hay chắc chắn hơn, là lên máy chém, lưu vong."
Vũ Tài Lục nhìn xã hội là một trường xung đột duy bạo lực. Muốn giải quyết xung đột phải giành

được quyền lực, khi có quyền lực thì xung đột sẽ được giải quyết. Nhưng giải quyết như thế nào? Bằng
cách áp đặt một trật tự bạo lực lên đối thủ, loại bỏ cạnh tranh và tạo một thế áp bức, thiếu quân bình
cho chính trị. Từ đó năng động mới lại được phát sinh, tạo một ngòi nổ chậm lớn hơn, để rồi vòng lẩn
quẩn lại trở về. Xung đột, đổi với Lục, để giành giá trị xã hội chỉ là thứ yếu. "Xung đột hoàn toàn là
xung đột quyền lực." Và để làm gì? Phục vụ lý tưởng nào? Có đường hướng cao hơn?

Trật tự xã hội của chính trị này là một xã hội nô lệ. Nếu không nô lệ thì loạn lạc chứ không có gì
khác. Vũ Tài Lục trích dẫn Bình Ngô Đại Cáo, "Vẫy vùng một mảnh nhung y, nên công đại định, phẳng
lặng bốn bề thái vũ mở hội vĩnh thanh" và Hoàng Lê Nhất Thống Chí, "Chính trị trong nước, kỷ cương
trong triều hết thảy đều đổi mới một lượt, bao nhiêu tướng giặc, đảng đại nghịch cũng tan. Bốn phương
yên lặng, kho đạn sung túc. Như vậy gọi là thời đại trị." Chính trị trên mô thức này là giống như một
nông dân chăn đàn vịt. Đàn vịt phải bị áp đặt một sức mạnh buộc phải nằm xuống, cúi đầu dù bản năng
và nhu cầu của chúng là đứng, là đi, là bơi lội. Chính trị kiểu này đòi hỏi đồng nhất hóa, ai cũng phải
như mình vì, Vũ Tài Lục trích dẫn Cổ Học Trung Hoa, "Một thì trị, hai tất tranh, nhiều sẽ loạn." Ở đó,
chính trị không chấp nhận một thỏa hiệp thực sự nào cả.

Cá nhân như Vũ Tài Lục, lớn lên dưới đáy giếng nhìn lên trời, thấy được tiềm năng và chức
phận của kẻ sĩ là "tu" thân, xong đến "tề" gia, "trị" quốc, rồi "bình" thiên hạ. Gia đình để "tề chỉnh,"
quốc gia để "cai trị," thiên hạ để "bình." Tất cả đều là những đối tượng khách thể để chinh phục, để
rạng danh cái bản ngã và bản năng hiện hữu của cá nhân chính trị. Ngay cả khi người làm chính trị
mang cái "đạo" thì đạo cũng không được định nghĩa mà chỉ mơ hồ từ một hệ thống triết học bảo thủ và
phản tiến bộ của một số triết gia thượng cổ Trung Hoa như Khổng Tử, Mạnh Tử. Xuống một mức thấp
hơn, đạo là chủ nghĩa - là một chương trình hành động. Đạo là phương tiện, vì theo Lục, "Đạo phải
được coi như là một chương trình hành động để nó luôn luôn đừng quên gắn liền với quyền lực, giành
giật quyền lực mà thực hiện, không thì đạo sẽ trở thành tiên tri tay không." Đối với Lục, từ giáo lý Cơ
đốc đến Khổng Tử đều chỉ như chủ thuyết của Marx của Lenin mà thôi, vì tất cả chỉ là những khí cụ để
tiếm đạt quyền lực. Đạo đã như vậy thì dân là đám "thần dân" để cai trị như trông nuôi một bầy con
cháu chưa trưởng thành, hư hỏng, vô phép vô tắc, nổi loạn, xấu xa. Quốc gia cũng chỉ là phương tiện
để ta tung hoành; chính quyền để ta sử dụng. Tất cả đều cho "ta" - như một trường đấu võ ồn ào, ta xuất
hiện, đánh nhau một màn, để thắng, rồi biến mất, màn đấu tiếp tục, máu xương hận thù cứ nối tiếp,
không có lối thoát nào cả. Chính trị kiểu nhà họ Vũ là một trò chơi không có ý thức hướng thượng.

Vũ Tài Lục trích Luận ngữ, "Phản Trì hỏi về điều nhân, Khổng Tử đáp: Yêu người và biết
mình." Ở đây, họ Vũ tưởng đặt đến chuyện lý tưởng chính trị như là mở lối về đến con đường nhân
bản, để giải quyết vấn nạn xã hội và con người. Nhưng không. Hãy đọc tiếp: "Chính trị nông nghiệp
Trung Quốc coi việc yêu người là một sự tình lớn nhất, coi việc biết người là bản lãnh lớn nhất. Mọi
tâm tư đều hướng về việc yêu người, mọi trí tuệ đều phải hướng vào việc biết người." Như thế là tốt.
Nhưng hãy để Lục suy luận, "Có thế mới biết yêu tiếc nhân tài và đề bạt nhân tài." Tức nhiên là "yêu
người" chỉ để biết người, để sử dụng người - và chỉ người có tài, để xếp đặt một thiểu số chọn lựa cho
cứu cánh chính trị quyền lực mà thôi. Còn quần chúng? Hãy bỏ quên!

Khi nói về văn hóa chính trị, cái "phong khí chính trị” hay gọn hơn, Lục gọi là"trị phong" thì Lục
trích dẫn Panikkar rằng, "Tất cả nỗi khó khăn hàng đầu đều do chế độ thực dân để lại. Muốn chính trị
chuyển động, việc làm trước hết là phá hoại cái phong khí chính trị khó thở cũ để mà thổi một luồng
gió mới vào xã hội." Nhưng Vũ Tài Lục muốn thổi luồng gió mới nào? Ông trưng dẫn những ví dụ của
đảng Quốc xã Đức đã "thôi miên dân tộc Đức bằng ước mơ của một nước Đức vĩ đại," bằng "Một
luồng sóng cuồng nhiệt cho một ước vọng quật khởi oai hung," hay "Tinh thần hội nghị Diên Hồng



chống giặc Nguyên của Việt Nam xưa." Tuy nhiên, Lục không thấy rằng đây không phải là những luồng
gió "phong khí" tích cực để xây dựng quốc gia xã hội mà chỉ là những vận động có tính cách khích
động trong thời chiến mà chỉ vì không thể nào thoát ra được.

Thay thế phong khí ươn hèn, nhục nhã bằng phong khí sắt máu, của "xông lên uống máu quân
thù", của "tiêu diệt hết mọi tầng lớp, mọi tư tưởng phản nghịch" thì hệ quả là sự kéo dài thảm họa. Đâu
là lối thoát của lịch sử? Hãy nghe Thomas Jefferson của Hoa Kỳ, "Sở dĩ ta phải làm chính trị là chỉ
muốn con cháu được làm thơ, nghe nhạc." Chính trị phải giải quyết cái nhu cầu hiện hữu cho cá nhân
và cả xã hội trên căn bản thực tế và lý tưởng tiến hóa.

Khi đọc Vũ Tài Lục phải nhớ rằng Lục muốn nói đến cái "thuật," một chủ thuyết kiểu
Machiavellism của Tây phương. Dù vậy, Lục viết về cái thuật như là lý tưởng, như là chân lý. Đây là
điều mà chính trị đã nhầm lẫn quá nhiều. Cái tinh hoa của chính trị ở đâu? Lục gọi nó là "nhu yếu chính
trị" - tức là cái chính, cái cốt lõi - như thế này: Lục kể khi Trần Thủ Độ đã cướp xong ngôi nhà Lý,
vua Lý Huệ Tông chịu thua, xuất gia vào chùa. Một hôm Thủ Độ đi qua chùa, thấy Huệ Tông ngồi nhổ
cỏ, bèn bảo Huệ Tông "Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ nó đi." Thủ Độ nói lên cái ý định tiêu trừ tất cả mọi
hậu hoạn. Đây là câu nói của một tiền đề chính trị tàn tệ, nguy hiểm và bẩn thỉu. Nó là cái nhánh của
văn hóa "tru di tam tộc" khi chỉ có một cá nhân phạm lỗi. Nguyễn Trãi suốt đời nuốt hận để trả thù cha,
phò Lê Lợi, kháng Minh, dành lại độc lập. Chỉ vì một vụ án nhỏ mà ba dòng họ bị chém - lý do chính
trị "nhổ tận gốc rễ" hơn là hình luật của lý trí và công lý. Khi nhóm quân nhân đảo chánh xong chính
quyền Ngô Đình Diệm năm 1963, chính lời nguyền Trần Thủ Độ "nhổ cả rễ" vẫn còn tiếp tục hiện
thực, kết quả là anh em họ Ngô bị thảm sát dã man.

Chúng ta nói đến, "Nợ máu xương đã lắm tang thương," (Phạm Duy), không phải trên cơ sở tôn
giáo, thần quyền, nhưng mà trên cái nhìn tỉnh thức. Tâm hồn, ý thức sắt máu bạo tàn là hạt nhân của
máu xương chất đầy mà dân Việt ta đã chứng nghiệm. Nếu có cái gốc rễ nào cần nhổ sạch thì đó là gốc
rễ hận thù, ngu dốt, cực đoan, chứ không phải là ra tay sát nhân để giải quyết chuyện quyền lực. Vũ Tài
Lục cho những thủ đoạn mọi rợ, bạo hành, vô lý, phải tiến bộ trên là “nhu yếu” - vì theo ông, nếu tình
thế cần thiết thì như Đinh Tiên Hoàng ném người vào chảo vạc dầu, cho cọp xé xác người để mà nước
được“định.” Khi làm thế, thì vua họ Đinh cũng biết trước là cái giống hận thù, tàn bạo đã gieo, khi
mình bị hạ thì kẻ thù sẽ đối xử với mình làm sao? Vũ Tài Lục nói chuyện Tàu, nhưng đã nhìn qua Tây
qua Mỹ, Lục không thấy sự chuyển tiếp lãnh đạo ở xứ người sao? Người lãnh đạo thất cử bắt tay lãnh
tụ mới, nở nụ cười, chấp nhận lui về vai trò thường dân, viết sách, diễn thuyết, câu cá. Đó không phải
là nhu yếu, yếu tính chính trị sao? Chính trị không phải là của những "thằng" làm chính trị, mà là của
cơ đồ quốc dân, của nhân loại, của hiện tại, của thế hệ tương lai.

Chính trị phải hoàn tất cái lý tưởng hoàn thiện cá nhân và tập thể. Nó phải như Rousseau, "Nhu
yếu chính trị là thiết đặt một tương quan thích hợp giữa ý lực cá nhân và ý chí của tổng thể của xã hội."
Chính trị phải giúp con người "chuyển hóa từ bản chất thú vật, vô kỷ luật để trở nên văn minh," để
nhân loại, "khám phá ra phạm trù tự do của năng động ý thức" để hướng về Chân, Thiện, Mỹ. Vai trò
của người làm chính trị là đóng một vai trong nỗ lực chung đó để bảo đảm được cái tiến trình chuyển
hướng ít tang thương và hiệu quả hơn.

 
VỀ HÀN PHI TỬ
 
Vũ Tài Lục đề cập đến Hàn Phi Tử đời Tần Thủy Hoàng, Trung Hoa, cha đẻ của "Pháp gia

phái." Pháp gia phái chủ trương lấy quốc gia làm cơ chế và giá trị chính trị cơ bản, mang một thái độ
nhân sinh tích cực, chủ động và sử dụng pháp luật để trị dân. Hàn Phi Tử phản đối đường lối chính trị
Khổng Mạnh, cho đó là những chủ thuyết lỗi thời không thích hợp vì thời đại mới của ông đã biến đổi.



"Cổ xưa đuối vào đức, trung thế thiên trọng chữ trí, ngày nay phải tranh đoạt bằng lực." Hàn Phi Tử
nói tiếp, "Sống vào đời lắm việc này mà lại đem lề lối của thời kỳ ít việc thì thật là bất trí. Sống giữa
lúc tranh đấu bạo tàn này mà lại sống với thái độ nhường nhịn thì không phải là phương pháp của thánh
nhân." (Trích dịch bởi Vũ Tài Lục). Quan hệ giữa vua với dân là quan hệ quyền lực; quan hệ giữa vua
và quan lại cũng vẫn là quan hệ quyền lực. Vũ Tài Lục chỉ nhìn thấy được một nửa của quan điểm
chính trị của Hàn Phi Tử. Dĩ nhiên Hàn Phi Tử không thể vượt qua khỏi thời đại của mình, cho nên
quan điểm của ông vẫn là quan điểm chính trị thiếu quân bình. Nhưng hãy thấy nơi Hàn Phi cái mầm
của ý thức dân chủ. Hàn Phi nói, "Vua mà không có pháp luật thì loạn ở bên dưới. Luật pháp là mực
thước để cai trị. Muốn được hiệu quả, luật pháp phải rõ ràng, khi ban bố luật pháp ai cũng phải biết
đến; thi hành pháp luật không được dựa trên tư tình." Đây là tư tưởng pháp trị mới mẻ. Hàn Phi quan
niệm sâu sắc là khi hành xử thuật trị nước, "Không cần phải dựa vào người làm tốt cho mình mà dựa
vào việc khiến cho người không làm bậy." Hàn Phi nhìn vào một lý lẽ có cơ bản của dân chủ, “Trị
nước phải nhằm vào số đông, không trông vào số ít.” Hàn Phi Tử, dù cố gắng vươn mình ra khỏi
khuôn khổ của quyền lực, chính trị chuyên chế nhưng chỉ dừng lại ở đó vì quan niệm pháp trị - chính
trị bởi khuôn thước - còn quá mới mẻ. Nhưng chúng ta không thể không công nhận cái tầm mức cách
mạng tính của tư tưởng Hàn Phi. Chỉ tiếc rằng người Tàu, cũng như Vũ Tài Lục, không vượt ra được
cái phong khí chính trị quyền lực lạc hậu và lẩn quẩn để tiếp nối tư tưởng Hàn Phi để mở đầu cho
những bùng nổi của ý thức chính trị mới như Hi Lạp và La Mã đã đi qua. Ở Hi Lạp có Plato, Aristotle;
ở Trung Hoa có Khổng Tử, Hàn Phi Tử. Nhưng sự khác biệt tối quan trọng của Tây và Đông là ở chỗ
Trung Hoa ôm lây chiếc áo của Khổng Tử và không bao giờ thay nó dù Hàn Phi có gợi ý đến. Trong
khi Tây phương, các thế hệ tiếp nối bổ túc, cải tiến, đổi thay, dẫm lên xác chết của Plato để đi tìm tự
do. Hệ quả của chiếc áo cũ mèm Khổng Tử là thành thánh hóa triết gia này và không nhìn vào triết học
của ông một cách tỉnh thức và khách quan. Thế hệ đàn con cháu kế tiếp của Trung Hoa không dám
đứng lên thử thách, nói lên cái lỗi thời của Khổng Tử. Để rồi tất cả cứ mệnh danh nền tảng cũ xưa, để
lẩn quẩn đau thương, độc tài, chuyên chế. Cho đến hết thế kỷ XX này, ở Trung Hoa và Việt Nam,
chúng ta có thấy khác gì thời đại nhà Tần gần ba ngàn năm trước đây?

 
CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ
 
Muốn thoát khỏi chu kỳ tăm tối chính trị trên, nói như Vũ Tài Lục, cần phải thổi một luồng gió

mới, xây đắp một phong khí chính trị mới. Nhưng phong khí chính trị mới là gì? Chúng ta đã nhìn thấy
cái tiêu cực và lạc hậu của quan niệm chính trị của Trung Hoa, và những người học trò, trong đó có Vũ
Tài Lục. Đây là giai đoạn chúng ta nhìn tới chính trị dân chủ và những căn bản của nó. Đặc biệt là vấn
đề dân chủ của các quốc gia chậm tiến hoặc là đang phát triển.

Chính trị dân chủ là sự thực thi quyền hành trên căn bản quốc gia qua cơ chế chính quyền. Quốc
gia là gì? Marcus T. Cicero của Ý Đại Lợi, trước Tây lịch đã nói, “Quốc gia là một tập thể công dân
kết hợp bởi luật pháp.”(185) Luật pháp chỉ dẫn và chi phối năng động hỗ tương giữa công dân và quốc
gia, quyết định bản chất của định chế cai trị. Năng động này, mà chúng ta đang cố gắng nói tới, là
chính trị dân chủ. Chính trị dân chủ là tiến trình thâu thập, kiểm soát quyền hành trên căn bản pháp luật.
Chính trị dân chủ là “trận đấu” có lề luật, có trọng tài, mà hậu quả của nó bị giới hạn bởi những khuôn
khổ định trước. Cái khung pháp lý là kết quả của những ý thức tiến hóa của lý trí để con người biết
đến trước những phạm trù vô giới hạn của khả thể. Nó cai quản xúc cảm và cuồng nhiệt cá nhân từ đáy
cùng của bạo tàn tội lỗi của các vua chúa lãnh tụ chuyên chế đến những hệ thống chủ nghĩa Duy lý viễn
tượng không tưởng. Luật pháp đặt con người làm trọng điểm và chính con người được phổ cập hóa sẽ
là kẻ phán quyết quan trọng nhất và cuối cùng của chính trị. Chính trị không phải chỉ cho người làm



chính trị, nhưng phải cho cái tốt chung của tập thể quốc dân.
Người làm chính trị muốn sử dụng hết thủ thuật - chứ không cần đến thủ đoạn - để nắm được vị

thế và chính thống quyền hành - chứ không phải chỉ nắm được quyền lực mà thôi. Quyền hành
(authority) là quyền lực (power) bị chi phối, hòa giải, phân định, giới hạn bởi luật pháp. Quyền hành
không còn là của ý lực chủ quan để phục vụ tham vọng chủ quan nữa. Quyền hành chính trị là một
phạm trù tự do để nắm đầu dây tác động nhằm chuyển hướng xã hội trên cơ bản luật pháp - a sphere of
legal authority discretion.

Nếu đem chính trị ra khỏi phạm trù tham vọng và tình cảm cá nhân là bước ra ngoài thực tế. Nói
như Harold Lasswell thì, “Chính trị học nếu không có phần tiểu sử cá nhân chỉ là những hình tượng
không có linh hồn.” Ở đây, vấn đề là sự hành xử “con vật chính trị” đầy tham vọng và bóng tối đối với
khuôn khổ xã hội, mà cá nhân được có chỗ đứng vừa phải, để hòa giải được những mâu thuẫn thường
trực giữa cá nhân và tập thể.

Chính trị dân chủ đòi hỏi sự tôn trọng hỗ tương và tương kính đối với tất cả những khách thể xã
hội. Đây là ý thức và thái độ quan trọng để tạo một tư duy tự trọng và tự chế khi nhìn quốc gia và
chính quyền không phải là nấc thang để phát huy cái cuồng điên của cá thể. Trong văn hóa và thể chế
dân chủ, phạm trù tự do tác động của cá nhân không còn “vô hạn,” mà là "thực dụng" bởi vì họ được
cung cấp một môi trường tích cực và hỗ tương cho nỗ lực của họ. Năng lực cá nhân được thể hiện
thích hợp và ít tác hại hơn. Cái quan trọng là người làm chính trị không phải đối đầu với mối nguy
hiểm thường trực của kẻ thù muốn tiếm đoạt thẩm quyền của mình. Khi mà xã hội tổng thể đã công
nhận lề lối tranh quyền, chấp nhận luật chơi chính trị thì nền tảng biện minh quyền hành và chính thống
vị thế, tư cách sẽ cho người nắm quyền được hưởng thanh nhàn về an ninh cá nhân và một tương lai rõ
rệt - mặc dù bị giới hạn. “Lịch sử,” nói như Walt Rostow, “sẽ chấp nhận cá nhân đến một mức độ nào
đó, vừa đủ, nếu hắn biết tránh cái tham vọng hão huyền.”(186) Cá nhân và lịch sử trong bối cảnh chính
trị dân chủ là một nỗ lực thăng bằng giữa cái biện chứng đối nghịch của triết gia hiện sinh Đan Mạch
Soren Kierkegaard: Giữa hạn định (finitude) của thực tế đối với vô hạn (infinitude) của tham vọng;
giữa thiết yếu (necessity) khách quan đối với khả thể (possibitity) của tham vọng quyền lực.

Chính trị dân chủ vượt qua khỏi phạm trù cá nhân. Luật pháp và cơ chế chính trị, truyền thống,
văn hóa, lịch sử đã trung hòa hầu hết yếu tố cá tính chủ quan và độc tôn. Làm chính trị dân chủ là phải
làm việc trên căn bản tổ chức và đi theo giá trị của mẫu số chung. Năng động chính trị hiện đại không
còn là tình cảm hận thù hay sợ sệt, thờ bái một lãnh tụ của thời chính trị quân chủ nữa. Năng động
chính trị bây giờ là một phần của những xáo động, thay đổi, hoán chuyển, quân bằng giữa những áp lực
xã hội, mà vị thế của một hay vài cá nhân dần dần bị thu nhỏ lại. Chính trị dân chủ, nói như Walt
Rostow thì, phải đương đầu với cái “vấn nạn lớn, chưa giải quyết, là đem chính trị vào con đường tiến
hóa chung của xã hội.”

Chính trị chậm tiến và cổ điển phải thường trực đối phó với đối tượng quần chúng bất mãn vì vị
thế quyền lực không được chấp nhận cũng như vì hoàn cảnh kinh tế, xã hội không được giải quyết có
hiệu quả. Hơn thế nữa, kẻ cầm quyền nằm trong võng lưới chằng chịt của nghi ngờ, mưu mô, tiêu cực
nhằm hạ bệ, tiêu diệt lẫn nhau, từ cá nhân đến phe nhóm trên căn bản tham vọng quyền lực chủ quan.
Chính trị dân chủ cứu lãnh tụ ra khỏi võng lưới đó bằng những định chế xã hội và luật pháp để cai
quản những bất thường của hiện tượng cá nhân. Con người chính trị dân chủ khác với con người chính
trị của Tam quốc chí và Đông châu liệt quốc ở mức độ ý thức tôn trọng và bị chi phối bởi luật pháp.
Dĩ nhiên, cá nhân hiện đại vẫn muốn lạm dụng và muốn ở trên luật pháp, nhưng với ý thức công dân đã
trưởng thành và thức tỉnh, luật pháp sẽ trừng trị hắn. Chính khách ngày xưa đương đầu với một vài đối
thủ, một vài nhóm đối phương còn tập thể quần chứng đều bị không để ý tới, vì khi nắm được quyền
lực, lý lẽ sẽ có. Trong khi chính trị dân chủ đòi hỏi cá nhân đương đầu với đối tượng tập thể lớn trong



vấn đề đầu phiếu mà vũ khí là chinh phục đầu óc và con tim của cử tri bằng những thủ thuật vận động
và tuyên truyền hơn là bạo lực áp chế hay là thủ đoạn ngắn hạn. Dân chủ đánh thức tư duy cá nhân ra
khỏi dự phóng tương lai hão huyền của tham vọng vô lý, xếp đặt họ lại trong cái viễn ảnh thích hợp,
vừa phải. Họ không còn leo lên con ngựa trắng, xông vào đàn cừu, xông pha và xô cả đàn vật xuống
vực thẳm được nữa. Chính trị gia hôm nay phải chịu bình thường hóa và bị đồng hóa. Họ là một con
ngựa giữa đàn ngựa có quy củ, có tổ chức, có chiều hướng. Họ chia sẻ sinh mệnh chính mình với hàng
triệu sinh mệnh riêng rẽ khác đồng thời với ý thức trách nhiệm và đạo đức cao hơn. Họ phải đồng nhịp
với quốc dân và sống trong linh hồn hướng thượng của tập thể. Linh hồn đó là tư duy tổ quốc và con
người, với thế giới và tương lai, và bắt buộc phải có, là tôn trọng phẩm chất đạo đức xã hội: Đó là
tinh thần thượng tôn pháp luật.

Trong một quốc gia dân chủ, một công dân là một đơn vị chính trị. Cá nhân không thể trốn tránh
chính trị vì tác động của chính trị bao trùm. Thái độ thụ động, mặc bỏ cũng là một hành vi chính trị vì
đó là sự biểu lộ sự thỏa mãn với hệ thống và những gì đang xảy ra; hoặc là một hình thức bác bỏ cơ
chế và năng động hiện hành. Vấn đề chỉ còn là mức độ. Trách nhiệm trị nước biến thể thành cai quản
chung mà tập thể đều phải gánh vác. Từ đó, trách nhiệm lãnh đạo nhẹ bớt đồng thời với sự giảm thiểu
của quyền lực chính trị của lãnh tụ. Kết quả là dân chúng có ảnh hưởng lớn đối với vận mạng quốc gia
mà cũng là đầu mối của sinh mệnh của chính mình.

 
LUẬT PHÁP CUNG CẤP ĐỊNH CHẾ KỶ CƯƠNG, LÝ TRÍ VÀ HÒA GIẢI CHO CHÍNH

TRỊ
 
Bản chất và cơ chế chính trị quyết định bản sắc và định chế luật pháp. Nhưng ngược lại, luật

pháp phải là căn bản lý trí để cung cấp mức độ tự do cần thiết và thích hợp cho chính trị. Chính trị là
năng động quyền lực của xã hội. Nó giống như một dòng thác lũ từ núi rừng đổ xuống bình nguyên.
Luật pháp như những đập, những cống, những kinh, rạch, sông ngòi để sử dụng và biến năng động
chính trị thành động lực tích cực, đóng vai kiến thiết cho bình nguyên quốc gia.

Sự tương giao giữa chính trị và luật pháp mang bản chất hỗ tương. Cả hai phạm trù đều nhờ vào
nhau để cùng tiến hóa. Chính trị sử dụng luật pháp như là một khí cụ, nhưng luật pháp là cái xương
sườn để giới hạn khuôn khổ tung hoành chính trị. Một quyết định truy tố một cá nhân nào đó trên một
bộ luật và trên một số những dữ kiện, chứng cớ đôi lúc chỉ vì tính cách chính trị. Có những tội phạm
có tính chất chính trị nằm trong những bối cảnh đạo đức và bằng chứng mà quyết định truy tố sẽ vượt
ra ngoài phạm trù chính trị. Một vị lãnh tụ nếu nhúng tay giết người thì phải bị truy tố. Nhưng quyết
định và tiến trình cũng như hiệu quả của sự truy tố này còn tùy thuộc vào bản chất chính trị dân chủ của
một quốc gia nữa. Một vụ sát nhân có bị xử án hay không còn tùy thuộc vào câu hỏi rằng tính chất giết
người ấy có phải có tính chất chính trị và chính sách. Nếu vị lãnh tụ ra lệnh cho cảnh sát nổ súng trực
tiếp vào đoàn người biểu tình chính trị, giết và bị thương một số người, thì vị lãnh tụ đó có bị truy tố
hay không? Câu trả lời tùy theo bản chất chính trị và căn bản pháp lý của quốc gia đó trên những liên
hệ phức tạp của năng động chính trị đương thời. Vụ giết người trên có thể xem như là một hậu quả của
chính sách, một vụ án chính trị và lãnh tụ quốc gia được hưởng quyền miễn tố. Nếu đem truy tố thì
những vấn đề khác có tính cách thuần túy pháp lý phải được xem xét kỹ hơn. Tiêu chuẩn pháp lý nào
thì vị lãnh tụ có quyền giết người, với biện minh pháp lý (legal-excuses), trong hoàn cảnh đó? Những
cảnh sát viên tự tay trực tiếp bóp cò giết người có bị truy tố không? Họ đã ra tay vì nhu cầu tối cao và
cấp bách của quốc gia? Vì tự vệ chính đáng cần thiết? Vì phải tuân lệnh thượng cấp? Truy tố hay
không truy tố trong trường hợp này đều mang ý nghĩa và tác động chính trị. Luật pháp đóng vai trò khí
cụ và thừa hành mà thôi.



Hay trong trường hợp luật bầu cử. Quy tắc và thủ tục đầu phiếu cũng như những định chế địa lý
cử tri (như voter districting của Hoa Kỳ) sẽ quyết định phần nào kết quả của các cuộc bầu phiếu cũng
như bản chất và yếu tố, thành phần cử tri. Nhưng ai quyết định những quy tắc bầu cử? Chính trị và luật
pháp liên tục ảnh hưởng nhau trong tiến trình chia sẻ phạm trù quyền lực này. Các cá nhân và khối
chính trị muôn xếp quy tắc pháp lý có lợi cho tham vọng quyền lực của mình. Từ đó, phía nào đang
nắm chính quyền sẽ có lợi thế vì họ đang nắm cơ chế làm luật. Đây là tình trạng liên tục xảy ra cho
chính trị tiểu bang California về vấn đề “voter-districting” giữa phe Dân chủ cấp tiến và Cộng hòa
bảo thủ. Ai sẽ kiểm soát phe đang nắm trong tay quyền làm luật? Hiến pháp, tòa án, dư luận, báo chí,
các khối dân sự... sẽ là những vị thế quân bình đối với khả năng lạm dụng quyền lực của phe đang nắm
quyền làm luật đối với quy chế bầu cử. Tiêu chuẩn là quân bình, công bình, hơp lý và hợp hiến. Pháp
luật, qua cơ chế toà án và cơ bản hiến pháp, sẽ là người trọng tài cuối cùng để bảo đảm được tính hợp
hiến và công bình của các luật lệ liên quan đến tiến trình chính trị. Ở Hoa Kỳ, nguyên tắc “mỗi công
dân mỗi lá phiếu” và nguyên tắc “đại diện theo tỷ lệ” (proportional representation) đã được tòa án sử
dụng để bảo đảm cho các khối thiểu số được có sự đại diện dân cử trong cơ chế chính trị từ quốc gia
đến địa phương.

Luật pháp giống như bàn cờ với những đường phân vẽ và đồng thời là quy tắc chơi cờ để bảo
đảm được tự do sử dụng chiến thuật và thế chơi. Tiến trình phát triển luật pháp và chính trị là sự liên
tục mâu thuẫn, kiềm chế nhưng hỗ tương lẫn nhau. Luật pháp phải dựa trên truyền thống pháp lý, tư thế
và bản chất độc lập, nội dung hiến pháp và tiền lệ phiên giải luật hiến pháp, và quan trọng nhất là
phong khí và văn hóa chính trị. Sự trưởng thành và ý thức thượng tôn pháp luật của các cơ chế, phe
phái, thế lực và cá nhân, từ phía chính quyền, quân đội, cảnh sát, dân sự, và ngay cả giới luật pháp.
Khi một nền dân chủ pháp trị đã trưởng thành thì bản chất chính trị cũng biến dạng. Chính trị không còn
là một bãi chiến quyền lực và thô bạo kiểu Tam Quốc Chí trong truyền thống Trung Hoa. Chính trị dân
chủ là một trò chơi mới trên một bàn cờ có lề lối, quy tắc mà đạo đức chính trị không bị tách rời ra
khỏi đạo đức nhân văn của đại chúng và thời đại.

Luật pháp đại diện cho sự trưởng thành của lý trí, vượt lên qua xúc động tình cảm nhất thời và
hạn hẹp trên tiến trình chuyển biến chính trị và xã hội. Luật pháp đóng vai trò hòa giải tối hậu, làm
trọng tài để giải quyết khác biệt. Tất cả những tiến thoái lưỡng nan của chính trị của các quốc gia chậm
tiến đều bị rơi vào tình trạng thiếu vắng cơ chế và định chế để làm trọng tài, để giải hoà trên quy luật
đồng nhất, vừa phải, công bằng, vô tư và thích đáng nhằm thay thế bạo lực, súng đạn, đảo chánh, ám
sát, loạn lạc. Chúng ta cần đến tòa án, văn kiện, thủ tục truy tố, tư cách pháp nhân là những biểu hiện
uy quyền quốc gia và quốc dân tổng thể, ngự trị trên bản chất tiêu cực của cá nhân và phe nhóm lệch
lạc và ích kỷ.

Dĩ nhiên chúng ta không thể tách rời cơ chế pháp luật ra khỏi vấn đề nhân sự hành xử vai trò
công lý chính trị. Quan tòa, công tố viện, luật sư, bồi thẩm đoàn đều là những cá nhân chính trị và họ
sẽ hành xử với những tình cảm chính trị của họ. Nhưng đây là vấn đề của văn hóa và mức độ. Luật
pháp và tư thế độc lập và với quy tắc lý trí sẽ giảm thiểu tư thế cá nhân nhiều trong khi hành xử vai trò
pháp lý của họ. Cộng thêm đó là sự điều chỉnh, kềm chế lẫn nhau, kiểm soát hỗ tương, dư luận, báo
chí, công quyền các cấp, các cơ chế dân cử sẽ là những đòn cân quân bình tạo một áp lực quân bình và
vừa phải cho cơ chế pháp luật hành xử vai trò của mình. Như tối cao pháp viện và những pháp lệnh,
tiền lệ của nó chỉ có hiệu lực khi được căn cứ trên một biện minh và chính thống của hiến pháp, của lý
luận, suy diễn vừa phải và chặt chẽ trên cơ sở văn hóa, lý trí, tập quán, hợp thời và hợp lòng người.
Nếu không, thì vị thế và chức năng của tòa án sẽ không có tầm mức thích hợp vì phía tư pháp không có
quân đội, không có công an, cảnh sát hay khí cụ hành xử quyền lực nào cả.

Sở dĩ chính trị dân chủ phải tuân theo phán lệnh của pháp luật là vì phía chính trị muốn tôn trọng



chính họ. Quy luật và định chế chính trị là cần thiết và cần phải được phân giải, trọng tài. Nếu không,
họ sẽ là nạn nhân của bối cảnh hỗn độn mà họ phải chịu trách nhiệm. Tất cả các năng lực xã hội, dù
khi đang tương tranh, đều mang ý thức trách nhiệm, tinh thần vị kỷ, tư lợi. Ai cũng nhận thấy rằng muốn
đạt được tối đa mục tiêu và tham vọng của mình, ít nhất là quy tắc trò chơi phải được minh bạch. Và
ngay khi cả đã có quyền lực chính trị, người mang tham vọng quyền lực phải biến vị thế sử dụng quyền
lực trên căn bản chính thống và biện minh quyền hành; vì nếu không, tư thế của họ không bền vững và
họ cũng chẳng hãnh diện gì đối với quần chúng xã hội có ý thức, với thế giới bên ngoài, với lương tâm
của họ.

Tuy nhiên, luật pháp phải ý thức được sự giới hạn của phạm trù chức năng để khỏi biến các cơ
chế pháp lý và công lý trở nên những đấu trường chính trị làm mất đi uy thế, tư cách và tính chất độc
lập của luật pháp. Vai trò của Tối Cao Pháp Viện trong tiến trình phát triển những chủ thuyết và quy
luật thủ tục truy tố, thụ lý, tranh cãi và tự chế pháp lý của tư pháp rất là quan trọng trong việc bảo vệ
và phát huy thế đứng của ngành luật pháp đối với bản chất hỗn độn của chính trị quốc gia.

 
NHỮNG NGUYÊN TẮC TỰ CHẾ CỦA LUẬT PHÁP ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ
 
Chính trị dân chủ pháp trị là một tiến trình hướng về mâu thuẫn cơ chế hơn là mâu thuẫn nhân sự.

Cá nhân có thể có thẩm quyền trong giới hạn một thời gian, đến rồi đi, nhưng giá trị và truyền thống cơ
chế vẫn liên tục. Cái khó của chính trị dân chủ là ở chỗ đó: Duy trì, liên tục hóa, năng động hóa, và
hiệu năng hóa chức năng của các cơ chế dân chủ bằng những định chế độc lập với giá trị và tư thế cá
nhân. Về phương diện chính trị, ví dụ định chế tổng thống chế và phạm trù quyền hành của ngôi vị này
là vấn đề và tiền đề chính trị, chứ không phải ai là tổng thống. Chính trị dân chủ càng trưởng thành, thì
câu hỏi cơ chế càng quan trọng. Tương tự như thế, tối cao pháp viện, càng về lâu về dài thì vấn đề
tổng quan và cán cân quyền hành cơ chế của tư pháp đối với lập pháp và hành pháp càng trở nên là
đầu mối của mâu thuẫn giữa các phân nhánh công quyền để thay thế tranh chấp và mâu thuẫn có căn
bản cá nhân và phe nhóm.

Để phát huy chiều hướng tiến hóa - từ mâu thuẫn cá nhân đến mâu thuẫn cơ chế - tối cao pháp
viện, hay là cơ chế tư pháp nói chung, phải vạch rõ cho mình một biên giới xác định phạm trù chức
năng của mình. Tiền đề được đặt ra là tinh thần hiến pháp, năng động văn hóa chính trị, bản sắc xã hội,
tính chất nhân sự, cơ cấu tổ chức của cơ chế, và vấn nạn của hiện trạng dân chủ và pháp lý.

Nhìn vào kinh nghiệm tư pháp và chính trị dân chủ Hoa Kỳ, vấn nạn vai trò của tối cao pháp
viện đối với chức năng hành xử và quyết định tính hợp hiến của đạo luật hay hành vi của hai phân
nhánh hành pháp và lập pháp vẫn còn liên tục và không thể thỏa đáng giải quyết. Alexander Biekel
trong luận đề The Least Dangerous Branch (Phân nhánh ít nguy hiểm nhất) nói, “Gốc rễ của cái khó
khăn khi giao trọng trách tối hậu cho tư pháp là ở chỗ tư pháp là một cơ chế kiềm hãm thế lực đa số
của chính trị dân chủ Hoa Kỳ. Khi Tối Cao Pháp Viện (Mỹ) phán quyết một đạo luật hay một quyết
định hành pháp là bất hợp hiến, thì chính Tòa đã phá bỏ ý lực của quốc dân. Vì thế, tòa án hành xử
giám sát không phải cho đa số mà là ngược lại...”(188) Chức năng lịch sử và chính trị quan trọng nhất,
trong tinh thần và bối cảnh trên, được chấp nhận bắt đầu từ sự ý thức được tầm nguy hại mà
Tocqueville gọi là “Sự chuyên chế của đa số” (The tyrany of the majority). Ví dụ như những đạo luật
kỳ thị chủng tộc, người da đen, mà lập pháp Mỹ, nhất là ở cấp tiểu bang, đã ban hành đã rõ ràng vi
phạm nguyên tắc bình đẳng hiến pháp; nhưng sự vi phạm trắng trợn trên phải đợi đến gần đây, tối cao
pháp viện Hoa Kỳ mới chịu can thiệp. Nhưng có vài trường hợp, tối cao pháp viện Mỹ cũng đồng lõa
với phía hành pháp Mỹ để vi phạm trắng trợn dân quyền, như trường hợp người Mỹ gốc Nhật hồi Thế
chiến thứ Nhì trong vụ án Korematsu v. U.S.  (323 U.S.214X1944) khi Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã cho



phép phía hành pháp có quyền bắt bớ và tập trung tất cả người Mỹ gốc Nhật đến một trại giam xa xôi
hẻo lánh vì một lý do duy nhất là họ có dòng giống gốc Nhật Bản. Cho đến gần đây (1989), sau khi bị
lên án và chỉ trích gắt gao hành động ồ uế này, một điểm đen lớn trong lịch sử chính trị và hiến pháp
Hoa Kỳ, Quốc hội Mỹ mới chính thức đại diện quốc dân Mỹ xin lỗi và bồi thường cho những nạn nhân
của sự kỳ thị chủng tộc trắng trợn trên.

Người Mỹ tôn trọng luật pháp, hãnh diện với lịch sử hiến pháp và kính nể tối cao pháp viện.
Điều này có được một phần là nhờ ổn định chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng điều quan trọng hơn là giới
tư pháp đóng đúng vai trò của họ. Một trong những căn bản hành xử chức năng quan trọng là tinh thần
tự chế. Nhưng tự chế phải được căn cứ trên một hệ thống nguyên tắc.

Nguyên tắc đầu tiên, trong trường hợp hiến pháp Hoa Kỳ, là political question doctrine (Những
tranh chấp liên quan đến chính trị). Bản chất của chủ thuyết tự chế này là có những vấn đề được đưa
ra để phân xử nhưng tòa án không muốn nhúng tay vào vì nội dung của tranh chấp có tính chất thuần
chính trị. Nguyên tắc này dựa trên sự tôn trọng tam quyền phân lập mà hiến pháp đã quy định, trong đó
những tranh chấp về quyền hành không thể giải quyết bằng một tiêu chuẩn pháp lý, mà phải dựa vào
tiến trình chính trị căn bản của cơ chế và định chế dân chủ.

Chủ thuyết này khó mà xác định được một biên giới phạm trù trong vấn đề nào thì có thể được
gọi là thuần chính trị. Ví dụ trong bản án Baker v. Carr  (369 U.S. 186), (1962), vấn đề tranh chấp về
sự chia cắt lãnh thổ cử tri (apportionment) ở các địa phương, Tối Cao Pháp Viện Mỹ từ chối không
chịu xử lý viện cớ rằng câu hỏi nêu ra thuần về nhu yếu năng động của cơ chế chính trị dân chủ với thể
chế cộng hòa mà sự tranh chấp là những vận dụng đầu phiếu để thâu gặt quyền hạn dân cử; chứ tư pháp
không đủ tư cách để đứng ra đóng vai trò quyết định ảnh hưởng đến ai và phe nhóm nào sẽ được đắc
cử, vì như vậy, thì tư pháp đã lấy mất đi cái chủ quyền chính trị của quốc dân.

Nhưng nhớ rằng năng động chính trị nếu vi phạm đến nguyên tắc hiến pháp, ví dụ vi phạm quyền
bình đẳng của công dân và quyền đầu phiếu và tác dụng của nó, thì tư pháp phải nhúng tay can thiệp.
Tuy nhiên, vấn đề can thiệp phải căn cứ vào một cơ bản mà trong đó, phán lệnh của tòa án, với tư cách
của một vài chánh án không phải là dân cử, không thể làm đảo lộn cái bản chất và năng động của chính
trị dân chủ mà tự nó đã có những cấu trúc và cơ chế tự quân bình, tự kiểm soát lẫn nhau.

Một số những phạm trù khác mà tư pháp không muốn can thiệp vào, dựa theo kinh nghiệm lịch
sử hiến pháp Hoa Kỳ, bao gồm: [1] Vấn đề đối ngoại, [2] Vấn đề hành xử chiến tranh (Tuy nhiên
quyền tuyên chiến là một tranh chấp thường trực giữa quốc hội và hành pháp Hoa Kỳ), [3] Giá trị thủ
tục và tiến trình hình thành đạo luật, và [4] Vấn đề năng động chính trị bầu cử (được gọi là “The
republican form of government” xác định trong án lệ Luther v. Border (1849).

Đối với các quổc gia mà lịch sử chính trị dân chủ còn non nớt, tối cao pháp viện phải làm việc
dưới sự đe dọa thường trực trên hai phương diện: [1] Đối tượng cưỡng chế từ chối tuân theo hoặc
hành xử theo pháp lệnh của tòa; hay tệ hơn nữa [2] Các thế lực quyền hành khác như quân đội, cảnh sát
dùng bạo lực để bắt bớ, khủng bố cá nhân và cơ chế tòa án, hay giới hành pháp giải tán cơ chế tòa án
vì động cơ cá nhân hay chính trị. Từ bối cảnh và phong khí tiêu cực này, vấn đề tư pháp tự chế không
còn dựa trên nguyên tắc hiệu năng tích cực và tinh thần lý trí, nhưng mà vì sợ hãi tiêu cực mà không
thể thành văn và tiền lệ hóa được. Đây là tệ trạng khó chữa, đòi hỏi một tiến trình lâu dài để cho văn
hóa chính trị giáo hóa được cá nhân tham dự biết tự chế chính mình và biết hành xử tham vọng quyền
lực trong khuôn khổ văn minh và quy tắc.

Tư thế và chức năng tư pháp, nhất là tối cao pháp viện, trong các quốc gia chậm tiến, mang nặng
tính chất biểu trưng. Cá nhân các chánh án phải sống theo một tiêu chuẩn đạo đức, có trình độ văn hóa
cao, có khả năng lý luận chính xác, khôn khéo, thích hợp, có trang bị cho mình một kiến thức luật pháp
và lịch sử sâu sắc nhằm tạo thế đứng thẩm quyền cho chính mình và cơ chế tòa án. Về phía đời sống



kinh tế, chánh án phải được trả lương và quyền lợi rộng rãi để chính cá nhân họ không bị áp lực đời
sống kinh tế cá nhân để rồi có thể rơi vào cái bẫy vật chất mà chắc chắn sẽ xẩy đến cho họ.

 
LUẬT PHÁP VĂN MINH HÓA CHÍNH TRỊ
 
Tháng 2-1991, một nhóm tướng lãnh quân đội Thái Lan lại một lần nữa đảo chánh, bắt giam thủ

tướng dân cử, nêu lý do “thối nát” và một vài lý do rất vụn vặt khác. Thái Lan là một nước dân chủ
hiến trị, có vương quyền chỉ ở vị thế tượng trưng, một quốc gia đang trải qua những giai đoạn phát
triển kinh tế theo mô thức tư bản, đô thị hóa, thị trường hóa trong khi mức độ khác biệt giữa nghèo và
giàu gia tăng, đĩ điếm, thối nát cũng không giảm đi được bao nhiêu. Tuy nhiên, dù đã trải qua gần 60
năm hiến trị, quyền lực chính trị vẫn còn nằm trong tay các tướng lãnh quân sự, đã bao lần vì tham
vọng chính trị cá nhân, đã hủy bỏ hiến pháp, giải tán quốc hội dân cử, bắt bỏ lãnh đạo dân chủ để bắt
đầu lại với bằng những định chế dân chủ theo mô thức mới phù hợp với định kiến giai đoạn của một
nhóm quân đội. Thái Lan tượng trưng cho cái bệnh hoạn vĩnh cửu của các quốc gia chậm tiến về văn
hóa và văn minh. Mặc dù Thái Lan đang có một guồng máy kinh tế tư bản tối tân và hiện đại không
thua bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nhưng văn hóa Thái Lan vẫn thoái hóa, thần quyền và chưa
trưởng thành. Dù đảo chánh, lộng hành vô lý nhưng các cơ chế dân sự vẫn không lên tiếng, không phản
đối vì sợ hãi và vì chưa có một nền móng “xã hội dân sự” trưởng thành và độc lập. Vì thế nếu Tối cao
Pháp viện Thái Lan muốn đóng một chức năng nào đó để ổn định cái thế chính thống của cơ chế dân
chủ thì cũng chẳng làm được gì vì trong tay các chánh án không có một tấc sắc. Nếu sử dụng cảnh sát
hình sự đi bắt nhóm đảo chánh thì lại tạo ra nội chiến. Vấn đề chỉ còn lại là sự hi vọng vào tiến trình
suy thoái dần dần cái phong khí "quân phiệt chủ động, dân sự thụ động" để đến một lúc nào đó người
dân Thái, qua các cơ chế dân sự như báo chí, truyền thông, thôn xóm, kinh doanh... phải tạo được một
áp lực quần chúng để giảm thiểu hóa những bạo động nực cười và lạc hậu của đám quân nhân thiếu
văn minh, thiếu giáo dục, thiếu nhân phẩm.

Đóng vai trò trong sự tiến hóa, văn minh hóa cái phong khí chính trị, là chức năng của luật pháp.
Luật pháp là sự thể hiện của lý trí cao nhất, của ý chí tổng thể - mặc dù luật có thể làm ra bởi một chế
độ chính trị thiếu dân chủ. Đây là cái mâu thuẫn luôn luôn có. Dưới các triều đại Lenin, Stalin và sau
đó, cũng như ở Việt Nam hiện nay, văn tự và tinh thần luật pháp tự nó vẫn thể hiện được cho chính nó
một mức lý trí và tiên phong mặc dù thực tế chính trị và độc tài, chuyên chế và bạo lực. Lý do có hai
mặt: Nhu cầu tuyên truyền và sự thể hiện của lý tưởng tối hậu. Điều kiện về tuyên truyền thì hiển nhiên.
Vấn đề của mặt thứ hai phức tạp hơn. Đây là một phần trong biện minh cứu cánh (thể hiện qua văn từ
luật pháp) đối với phương tiện (thực tế của chuyên chế, bạo hành được coi là cần thiết).

Khi sự mâu thuẫn trở nên quá rõ ràng và cấp bách, lương tâm quốc dân sẽ vươn lên để tìm sự
đối chiếu. Trong hoàn cảnh khó khăn, áp bức, quần chúng chưa dám vượt qua được cái thế đứng của
chế độ được. Phương thức gần nhất và an toàn tương đối là viện cớ và đặt văn kiện luật pháp của nhà
nước để đối chiếu với thực tế chính trị và đặt câu hỏi: Tại sao?

Nhà nước bằng mọi cách, vì lương tâm chính trị phục hồi, vì thế đứng sống còn của chế độ, cũng
phải lấy văn kiện pháp lý của chính mình soạn ra để nhằm hiện thực hóa. Nếu không thì chính nhà
nước đã phải nhận cho mình cái bản tự thú của bất lực, phản bội và dối trá.

Đến một mức độ cao hơn và lâu dài hơn, khi mâu thuẫn giữa văn kiện pháp lý (hiến pháp, chẳng
hạn) và thực tế dân quyền không thể được giải quyết vì bế tắc chính trị hay ý chí phản động của thế lực
cai trị, thì quốc dân nhìn xa hơn và đòi hỏi một cơ chế chính trị mới để hiện thực được lý tưởng thành
văn kia. Kinh nghiệm của lịch sử hiến pháp cho thấy rằng những văn kiện pháp lý của các chế độ độc
tài, phản dân chủ đôi khi lại chứa đựng những nội dung rất cao đẹp và tiến bộ và dân chủ cao độ. Cho



nên vấn đề là giải quyết cái ngõ bí, cái nút chẹt của dòng thác của ý lực quốc dân trên ước vọng chính
trị của họ bằng cách hoán đổi cơ chế và nhân sự lãnh đạo. Ớ đây, hiến pháp, và sự thay đổi của nó, là
điều kiện tiên quyết để giải quyết cái ngõ bí chính trị nói trên.

Điều kiện trước tiên để giải quyết mâu thuẫn luật pháp và thực tế là thay đổi nguyên tắc phân
định về cơ cấu và định chế chính trị quốc gia. Đầu mối của năng lực tranh chấp và cải cách ở đây là
ngôn từ biểu lộ được ý chí và ước vọng chung. Ngôn ngữ và tác động của thành văn tạo một môi
trường lý trí và chấp nhận được đối với một tiến trình chuyển động để thay thế súng đạn, đám đông,
bạo lực và thiểu số lạm dụng. Cách mạng có xảy ra, nếu chỉ chú tâm về văn kiện và nội dung hiến pháp
thì dân chúng vẫn bớt khổ đau, hơn là phải dùng đến gậy gộc, súng đạn, hận thù để phá bỏ tất cả rồi lại
phải chui nhúc lẫn nhau như những nạn nhân tội nghiệp và vô trách nhiệm giữa đống gạch đổ nát của
lịch sử.

Trở lại vấn đề quân phiệt đảo chánh, như đã nêu ở trên, thì chức năng của luật pháp ở đâu?
Ớ đây, vấn đề phức tạp và trừu tượng hơn. Vấn đề gốc rễ của chính trị vẫn là mức độ văn hóa

của tập thể quốc dân, mà trong đó quân đội là một thành phần. Chức năng của luật pháp là đặt tiêu
chuẩn của ước vọng và lý trí để giáo dục bản năng thú vật, lạc hậu của đám quân nhân nóng nẩy, vô
giáo dục và vô liêm sỉ. Tại sao có chuyện một đám lính dám bắt sống vị thủ tướng dân cử đi mất tăm,
tuyên bố hiến pháp và quốc hội hủy bỏ, chiếm cứ các phương tiện truyền thông, đem xe tăng bao vây
các nơi quan trọng, đóng cửa báo chí? Tại vì quốc dân thụ động, bất lực, chưa thoát ra khỏi cái vũng
bùn nô lệ đối với bạo lực, chỉ sợ nòng súng hơn là lương tâm và lẽ phải.

Nói như thế - tôi đang nhìn vào trường hơp của Thái Lan đầu năm 1991 - còn bỏ ra ngoài phạm
trù biện minh của một cuộc đảo chánh bạo động. Nếu một chế độ dân cử thối nát, bất lực thì liệu đảo
chánh có nên không? Vấn đề phải giải quyết bằng phân tích. Tại sao không sử dụng, vận động cơ chế
dân chủ để thay đổi guồng máy lãnh đạo? Tại sao không thay đổi hiến pháp bằng những nỗ lực tiệm
tiến?

Một cuộc đảo chánh để lật đổ một chế độ dân chủ, dân cử, thiếu khả năng hay phẩm chất sẽ
không giải quyết được nhu cầu chính trị quốc gia. Điều này cần phải được khẳng định mạnh mẽ. Vì
sao?

Một cuộc đảo chánh tạo sự bất ổn chính trị. Hậu quả sẽ không lường được về chính trị, văn hóa
và kinh tế. Các nhà lãnh đạo từ đó phải bận tâm về sự sống còn chính trị bạo lực hơn là biện minh đắc
cử cho kỳ bầu phiếu tới. Nhân sự từ đó dựa trên phẩm chất trung thành hơn là tài năng. Một mức độ
bất tín và nghi kỵ, coi rẻ giá trị cơ chế sẽ làm ung nhọt giá trị chính quyền và năng lực cai trị. Các nhà
đầu tư sẽ không còn tin tưởng vào sự ổn định chính trị lâu dài như là điều kiện sẵn có, do đó, tầm nhìn
và chính sách kinh doanh ngắn hạn sẽ được thi hành. Dân chúng dần dần bị đặt trong bối cảnh bạo lực,
thụ động và chấp nhận những trò hề vô lý, ngu xuẩn.

Đối với những quốc gia như Thái Lan, đảo chánh thoả mãn được một vài nhu cầu tâm lý mà
hoàn cảnh kinh tế xã hội đang làm cho cá nhân quần chúng thiếu giáo dục và văn hóa thấp muốn được
tiêu khiển, vỗ tay hoan hô như trò đá bóng, thể hiện cái bực tức đối với hoàn cảnh. Họ không ý thức
được tương đối tính của chính trị: Một phong khí chính trị là hệ quả và gia sản trực tiếp của trình độ
dân trí mà thôi. Đảo chánh làm sụp đổ cái nền móng dân chủ tiến bộ và phú cường cần phải kiên nhẫn
và xây đắp từng bước một. Nếu nền móng của lâu dài dân chủ pháp trị cứ bỏ đi làm lại tùy hứng bởi
một nhóm quân nhân thì liệu bao giờ lâu đài quốc gia mới hoàn tất.

Dĩ nhiên suy luận trên không thể là tuyệt đối được. Nếu một chế độ đã quá bất lực, quá bạo
hành, không có biện minh dân chủ, không được bầu lên, thì một cuộc đảo chánh cũng có thể có biện
minh và cần thiết như là một sự nổ tung của ý lực quốc dân khi mà các ngõ thoát của dân chủ và cải
cách đã bị bít kín. Vấn đề tùy hoàn cảnh và thực tế. Nhưng nếu có đảo chánh cũng chỉ là lối giải quyết



sau cùng khi tất cả các phương thức khác đã thất bại. Sau đó, nhóm đảo chánh phải không được tham
chính, phải tổ chức bầu cử dân chủ và công bình ngay lập tức và phía quân đội phải hoàn toàn đứng ra
ngoài.

Mấu chốt của những khủng hoảng chính trị là phải quản trị được đổi thay. Đảo chánh hay bầu cử,
chiến tranh hay bạo hành, luật pháp vẫn phải liên tục và đóng đúng chức năng và có đủ sức mạnh
cưỡng chế. Dân chủ pháp trị vẫn là lý tưởng. Kẻ vi pháp vẫn phải bị trừng phạt. Tiền lệ pháp lý vẫn
áp dụng. Luật pháp sẽ phải bị đổi thay bởi chính trị. Nhưng sự thay đổi của nội dung và chức năng của
luật pháp phải được bước đi bằng tiến hóa hơn là cách mạng, tiệm tiến hơn là bất chợt. Dần dần, quốc
dân sẽ trưởng thành, trình độ dân trí sẽ cao lên, luật pháp sẽ trưởng thành trọn vẹn để đóng đúng vai
trò độc lập và chức năng công lý của nó. Đến một thời điểm, tối cao pháp viện (ví dụ) của quốc gia sẽ
xử án vụ đảo chánh dù là thành công hay thất bại. Lúc đó chính là lúc mà luật pháp đã có tư thế tương
đồng và độc lập với chính trị vậy.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 

CHƯƠNG	MƯỜI
CHUYỂN	TIẾP	CHÍNH	TRỊ

 
Communism is a disease of transition. (Cộng sản là một căn bệnh của chuyển tiếp)

Walt Rostow (1958)
 
 
CHUYỂN TIẾP CHÍNH TRỊ CHẬM TIẾN VÀ ĐANG PHÁT TRIỄN
 
Bản chất chính trị của một quốc gia là sự thể hiện văn hóa xã hội và trình độ dân trí của quốc gia

đó. Tập thể quần chúng trong các quốc gia mới tìm ra được chủ nghĩa quốc gia, dân tộc và những nhu
cầu độc lập đã phải choáng ngợp và bị nhận chìm trong thác lũ của thời đại. Vấn đề tư tưởng và những
xung đột giữa các khuynh hướng Âu Mỹ đối với truyền thống và địa phương là vấn nạn lớn. Chính trị
gia phải tìm cho mình một hướng đi hầu hòa giải được những mâu thuẫn nội tại và khách quan. Một
đằng thì những lý tưởng mới, ý thức mới về chính trị là đều của Tây Âu, tư duy của con người chính trị
mới hoàn toàn là những sản phẩm ngoại lai và mới lạ. Đằng khác thì nền tảng tư duy, phóng khoáng,
tiến bộ này tạo một khoảng cách ước vọng lớn mà họ đang bị lún chân trong vũng lầy của hiện tại và
quá khứ. Chính trị giải phóng, chống thực dân nay trở thành chính trị phát triển đất nước.

Chính trị kinh tế và những nhu cầu nội bộ mang bản chất phức tạp, khó khăn và tế nhị hơn chính
trị độc lập nhiều, vì ở đây, kẻ thù ngoại xâm không còn nữa, khẩu hiệu lên đường, nhiệt huyết, không
còn nữa. Tất cả còn lại là chính họ. Họ phải đối đầu với những vấn nạn gần hơn. Nó giống như một
đôi tình nhân đã vượt qua được giai đoạn yêu đương lãng mạn để cố gắng xây dựng một đơn vị gia
đình. Kẻ thù của giai đoạn chính trị nội bộ là chính họ. Sự chuyển tiếp và gom góp năng lực quần
chúng từ cơn sốt cách mạng - vốn mang nặng bản chất tiêu cực (chiến tranh, thù hận) - đến kiên nhẫn
hòa bình (làm việc, quản trị, tự chế, thường nhật) là cả một vấn nạn lớn cho các dân tộc đang bước
sang giai đoạn phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế tư sản, tư bản và chính trị dân chủ đa nguyên.

Trước hết quần chúng của các nước đang phát triển phải được ý thức về vai trò công dân. Thứ
hai, một văn hóa chính trị phải được chuyển hóa: Từ sợ hãi bạo lực bước sang tinh thần thượng tôn
pháp luật. Mỗi công dân là một cá thể pháp lý phải mang được một sức mạnh tinh thần mới: [1] Đối
với khách thể và chính quyền thì cá nhân ý thức được quyền hạn và trách nhiệm công dân trên cơ bản
luật pháp được xây dựng bằng hiến pháp thành văn, và [2] Đối với chính mình có một sức mạnh tự
chế, tự giác để đối đầu với những giới hạn và khó khăn của dân chủ đa dạng và đa nguyên đồng thời
giữ vị thế tự trọng và vô úy (không sợ hãi) trước bạo lực.

Đây là tiến trình xây dựng cái nhân tố để kiến tạo những cấu trúc, định chế và phong hóa công
dân, độc lập với chính quyền, tự cai quản, tự sống còn, tự phát triển. Nói như Ralf Dahrendorf gần
đây, trước những khó khăn của Đông Âu sau sự sụp đổ của Cộng sản thì cái thử thách chính trị lớn nhất
là họ phải xây dựng chính thể dân chủ từ sự thiếu vắng của những nền tảng xã hội dân sự này.

J.D. Miller của Anh quốc trong một cuốn sách viết từ năm 1960, The Politics of the Third
World (Chính trị của thế giới đệ Tam) , nói: “Chủ nghĩa dân tộc (nationalism) trong các nước mới thu



hồi độc lập phải được gọi là "chủ nghĩa dân tộc quốc gia" (state nationalism): Nó không còn là khát
vọng tự do từ ngoại xâm; mà là một nỗ lực của chính quyền muốn tồn tại và đi tìm một chính nghĩa mới
cho chính mình.”(189) Nội dung chính trị mới bao gồm sự tồn tại và phát triển của quốc gia (state)
trước nhu cầu mới. Miller nói đến cái thảm trạng chính trị chung của Thế giới thứ Ba: Tham vọng cá
nhân hoàn toàn bị chủ động bởi tham vọng quyền lực hẹp hòi vì xã hội không có những định chế dân sự
kềm chế, không có guồng máy luật pháp cai quản cá nhân. Cá nhân, nhất là những “con vật chính trị”
mà Aristotle nói tới, là những con người đầy thú tính. Nếu xã hội không có kỷ cương và những sợi dây
kềm lại bản năng hoang dại, thì cái phong khí chính trị của Tam Quốc Chí và Đông Châu Liệt Quốc sẽ
ngự trị. Chúng ta không ngạc nhiên nếu độc tài, đảo chính, quân phiệt, rối loạn là thường nhật tính của
các quốc gia mới thu hồi độc lập. Đất nào, cây đó; củi nào, lửa ấy. Sở dĩ dân chúng vẫn bị kềm kẹp
dưới ách độc tài phần lớn là vì họ chưa tạo dựng nổi một xã hội trưởng thành để nuôi được chính trị
dân chủ. Đây là cái vòng lẩn quẩn mà họ phải cố gắng bước ra. Nhưng bắt đầu từ đâu?

 
KINH TẾ CHUYỂN HÓA CHÍNH TRỊ
 
Chính trị dân chủ đa nguyên là một lý tưởng, một khả thể cho quốc gia. Nó chỉ được nhìn và

đánh giá bằng mức độ trên căn bản thực tế. Nói như Johann p. Arnason trong luận đề, Demoracy,
Socialism, and Totalitarianism (Dân Chủ, Xã Hội Và Độc Tài)  (1990) thì dân chủ là một “tiến trình
tự vấn nạn thường trực, đồng thời là một định hướng chính trị tích cực cho quốc dân.”(190) Theo
Arnason thì công tác quan trọng nhất là sự điều hợp giữa kiến thức, quyền lực và luật pháp. Kiến thức
tạo năng động và ước vọng, đặt tiêu chuẩn và mức độ giá trị mới. Quyền lực là cơ chế để quản trị phát
triển, đổi thay. Luật pháp là kỷ cương và lề lối, phép tắc để tạo sự quân bình cần thiết giữa quyền lực
và ước vọng.

Dân chủ hóa là một tiến trình lý trí hóa động năng và cơ chế xã hội, hoặc là từ độc tài chủ nghĩa
với biện minh cá nhân, lãnh tụ, hoặc là loại độc tài ý thức hệ và hệ thống trên biện minh lịch sử (Việt
Nam hiện nay) sang một xã hội pháp trị. Pháp trị là sản phẩm lý trí cao nhất mà một tập thể quốc dân
có thể đạt được để tự cai quản, tự nắm lấy vận mạng chính trị của mình. Hệ thống và định chế pháp
luật phải thể hiện được ý chí quốc dân. Quan trọng hơn nữa, luật pháp phải đóng vai trò căn bản và
không thể thiếu trong nhu cầu phát triển xã hội và kinh tế. Tất cả những bất mãn lớn nằm trong các
quốc gia độc tài đều phần lớn phát xuất từ sự thất bại của kinh tế. Những nhu cầu tự do, chính trị khác
vẫn có, nhưng không khẩn cấp và căn bản. Như Arnason đã nói, trong cùng một luận đề được trích dẫn
ở trên, sự sụp đổ của các quốc gia Cộng sản bắt nguồn từ sự thất bại hiện đại hóa guồng máy kinh tế để
đáp ứng nhu cầu vật chất - hơn là chính sách cai trị độc tài chính trị. Bài học của Nam Hàn, Đài Loan,
Tân Gia Ba trong mấy thế kỷ qua đã cho chúng ta thấy rõ. Nếu độc tài chính trị mà kinh tế được phát
triển thì trật tự và ổn định sẽ được duy trì. Thêm một điều nữa: Chính trị sẽ được dân chủ hóa một khi
kinh tế đã trưởng thành. Mà sự chuyển hóa dân chủ cũng sẽ êm đẹp, quản trị được, theo một nhịp độ
thích hợp đối với trình độ xã hội và thực tế cho phép.

Bước ngoặc trước tiên để giải quyết mệnh đề trên - kinh tế chuyển hóa chính trị - là khởi sự thiết
lập một nền tảng pháp trị. Vấn đề chưa phải là dân chủ hóa toàn thể chính trị nhất là lúc còn đang
nghèo đói, lạc hậu như ở Việt Nam bây giờ (1991). Tôi muốn nhấn mạnh là chưa phải lúc mà thôi.
Dân chủ là lý tưởng mà chúng ta phải đi đến - nó là một lý tưởng và một định hướng cho năng lực
quốc gia. Dân chủ cũng là điều cần thiết, nó là căn bản biện minh và chính thống cho luật pháp nhưng
luật pháp có thể được thiết lập và thực thi mặc dù dân chủ chưa được thiết lập. Luật pháp là sản phẩm
lý trí. Luật pháp của quốc gia còn độc tài, thiếu tự do mặc dù thiếu biện minh ý lực quốc dân nhưng
không thể vì thế mà phải trốn bỏ luật pháp. Một chính quyền không dân chủ, một tập thể lãnh đạo dựa



trên tổ chức, sức mạnh của bạo lực và ý thức hệ vẫn có khả năng thiết lập những định chế pháp luật
hợp lý, hợp thời, thích đáng và hỗ tương cho nhu cầu phát triển kinh tế.

Giải pháp cấp tốc cho Việt Nam trên phương diện tổng quan để hòng thiết kế tinh thần và định
chế pháp trị phải bao gồm:

(1) Tách rời luật pháp ra khỏi chính trị
(2) Giảm thiểu lối cai quản bằng nghị quyết và quyết định từ phía hành pháp
(3) Thiết lập một cơ chế công lý bao gồm cơ sở tòa án, nhân sự, thủ tục, điều lệ cấp bách để hầu

thi hành nội dung luật pháp.
Để giải quyết nhu cầu chính trị, một hệ thống tòa án để xử những vấn đề chính trị riêng rẽ có thể

được thiết lập. Đây là biện pháp, nếu không có thì tốt hơn, chẳng đặng đừng để đáp ứng nhu cầu chính
trị giai đoạn. Nhưng có lẽ nó cần thiết là vì nếu không có tách biệt một hệ thống xử án chính trị, thì các
cơ sở pháp lý bị trộn lẫn và chi phối bởi những vấn đề và yêu cầu chính trị mà từ đó sẽ làm mất đi
tính hiệu năng và độc lập của một cơ chế pháp trị mà mục tiêu cao cấp và khẩn thiết là đóng vai trò
căn bản và tối cần thiết cho tiến trình phát triển kinh tế.

Nhưng ai, cơ cấu chính quyền nào, sẽ làm luật? Thường thì khắp các quốc gia, quốc hội là cơ
chế làm luật; nhưng thực tế ở các nước Cộng sản, quốc hội chỉ đóng vai trò tượng trưng và khuôn dấu
để thông qua bất cứ dự luật nào đưa đến từ phía hành pháp - tức là của đảng cầm quyền. Hiện trạng
này chỉ có thay đổi bằng một tiến trình dân chủ hóa lâu dài. Nhu cầu mà tôi muốn đề cập ở đây là làm
sao cập nhật hóa, thích hợp hóa và hiệu năng hóa các đạo luật để thiết kế nền tảng pháp lý cho nhu cầu
phát triển kinh tế. Do đó, vấn đề không phải là ở cơ cấu hay là ai làm luật. Câu hỏi và nhu cầu phải
chú trọng đến nội dung, tác động, sự thực thi hệ thống pháp luật này.

Các thể chế độc tài mang một ưu điểm lớn cho sự phát triển kinh tế: đó là sự ổn định, trật tự và
kỷ luật. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn, như khuôn mặt kia của đồng tiền, và đồng thời nguy hiểm, là sự ổn
định này mất quân bình. Bởi thế, nếu chính trị độc tài duy trì được một tiến trình phát triển kinh tế
đồng thời quân bình hóa bằng những cải tổ chính trị để dân chủ hóa thì chính quyền đó đóng được vai
trò lịch sử của mình. Thiết kế những định chế và cơ chế pháp trị đóng vai trò song song cho cả hai nhu
cầu trên, về phía kinh tế, pháp luật tạo căn bản và guồng máy hiệu năng; về phía chính trị, pháp luật sẽ
lý trí hóa bản chất cai trị của chính quyền. Từ đó, pháp luật là cái thân thuyền mà hai hàng tay chèo
kinh tế một bên, chính trị một bên phải dựa vào. Dần dần với sự hỗ tương, truyền thống hợp tác, tinh
thần thực dụng và sự nâng cao văn hóa tự nhiên, thì người lái và hướng đi của tàu sẽ được ảnh hưởng
bởi tất cả những tay chèo ở trên chiếc thuyền quốc gia đó.

Luật pháp mang trung hòa tính đối với các hầu hết những đối tượng cưỡng chế - đặc biệt là vấn
đề kinh tế. Luật pháp vì cơ bản lý trí của nó tạo được một nền tảng ước đoán đối với tương lai. Luật
pháp tạo một giá trị tin tưởng hỗ tương thay thế tinh thần nghi kỵ cố hữu của phạm trù chính trị. Luật
pháp tạo một hệ thống của những giải pháp thỏa đáng để hóa giải những tranh chấp xã hội và kinh tế
mà nếu không giải quyết là những mầm móng bất ổn của chính trị.

 
CHUYẾN TIẾP CHÍNH TRỊ TỪ CỘNG SẢN ĐÊN DÂN CHỦ BẰNG CƠ CHẾ PHÁP

LUẬT
 
Những năm mở đầu cho thập niên 1991-2000 đánh dấu bằng những dao động và đổi thay lớn

trong các quốc gia Cộng sản. Những đổi thay này đều mang một nội dung sâu rộng và một tầm mức
lịch sử lớn trong chiều hướng của các xã hội đang cố vươn mình ra khỏi những giới hạn của thời đại bị
kềm kẹp trong hệ thống chính trị và ý thức hệ lỗi thời. Tất cả những gì xảy ra đều không thể tránh khỏi
trong tiến trình tiến hóa và đào thải tự nhiên, nhất là trong thời đại mà ý thức phổ quát và phương tiện



truyền thông đã tạo những năng động lớn trong những tập thể quần chúng ở dưới các chế độ bảo thủ.
Gốc rễ đã có thì vấn đề còn là cây chồi. Khởi đầu từ ý thức và sự công nhận đặt trên hai vế của

vấn nạn chính trị lớn cho các quốc gia Cộng sản. Thứ nhất, sự khủng hoảng kinh tế đã đến mức độ
không thể vá víu ngoại trừ có một sự thay đổi toàn diện và từ gốc rễ. Thứ hai, một chính sách cải cách
sâu rộng và căn bản của hệ thống chính trị và cơ chế xã hội là tối cần thiết và không thể thiếu để giải
quyết khủng hoảng kinh tế.

Những hiện tượng chuyển tiếp và cách mạng trong thời gian qua đã đưa đến những kết quả thảm
khốc, như ở Trung Hoa (vụ thảm sát Thiên An Môn), đến tốt đẹp và tương đối ổn định, như ở Ba Lan
hay Tiệp Khắc. Liên Xô thì phải đương đầu với những khủng hoảng lớn hơn về các vấn đề quốc gia và
dân tộc trong một liên bang khổng lồ kết hợp lại bằng bạo lực và áp đặt của quốc tế. Trung Hoa, trong
đó có Việt Nam, chủ trương cải tổ kinh tế trong giá trị và hệ thống chính trị cũ. Liên Xô cố gắng giải
quyết một nhịp độ vừa phải giữa chính trị cấp tiến và kinh tế thị trường, ở cực đoan khác thì như ở Ba
Lan và Hung Gia Lợi, một cuộc cách mạng đã xảy ra với tiền đề: Dân chủ là điều kiện tiên quyết đê
phát triển kinh tế.

Nói đến “dân chủ” là vấn đề của xúc động, của khát vọng như tiếng kêu “tự do” của đám đông
cách mạng Pháp 1789; nhưng thực chất và vấn đề sơ đẳng nhất của quần chúng Pháp hồi đó là, nói như
Nguyễn Khắc Viện và Lê Diên trong Cách Mạng 1789 Và Chúng Ta , họ đòi “quyền khỏi chết
đói.”(191) Nên nhớ rằng các toán biểu tình hùng hổ kéo đến Versailles, xông lên phá ngục Bastille, đều
là những phụ nữ đi đòi bánh mì để ăn. Cái thực tế của giai đoạn hậu cách mạng như ở Ba Lan và Tiệp
Khắc mà các lãnh tụ đấu tranh dân chủ như Walesa và Havel phải đối phó không phải là tự do, dân
chủ đa nguyên mà là thực phẩm, hàng hóa tiêu thụ căn bản. Vấn nạn là sự theo đuổi cuộc cách mạng
bằng logical conclusions với những chính sách kinh tế và xã hội thực dụng. Nói như Ralf Dahrendorf
thì “dân chủ là một thể chế chứ không phải là một nhà tắm hơi của tình cảm quần chúng.”(192) Những
ồn ào của các phong trào “tự do, dân chủ, đa nguyên” của Đông Âu trong giai đoạn qua chẳng có gì
mới. Sử gia Francois Furet của Pháp kêu to, “Với tất cả những âm thanh, náo động, chẳng có một ý
tưởng gì nảy sinh từ Đông Âu trong năm 1989 cả.”(193)

Nhưng có một nhận thức được đem ra từ mấy năm qua từ các quốc gia Cộng sản Đông Âu đã
chuyển mình: Muốn xây dựng cơ chế dân chủ để bảo đảm được tự do, phải có một chuyển hướng từ
vô pháp đến pháp trị.

Đây là một tiền đề chính trị và chính sách căn bản nhất. Bởi vì từ mấy chục năm theo đuổi
Marxist-Leninism, bản chất quốc gia của các nước Cộng sản là tình trạng vô pháp. Chính từ khởi thủy,
chủ nghĩa Marx-Lenin đặt căn bản và hãnh diện trên tính chất bất hợp pháp và coi thường pháp trị. Cả
Marx và Lenin đều coi luật pháp là sản phẩm của giai cấp thống trị. Cả hai đều cho rằng những quyền
hạn và thủ tục là sự lừa dối và ảo tưởng nhằm ru ngủ giai cấp vô sản, công nhân. Hiến pháp chỉ là trò
chơi, một bình phong đốn mạt che dấu tất cả những xấu xa, thao túng xã hội của bọn tư sản kềm kẹp,
bóc lột. Luật pháp của Leninism là chính sách bạo quyền nhằm tiêu diệt “kẻ thù của nhân dân.” Nó là
những quy tắc bạo động và vận dụng bạo lực để “đấu tranh giai cấp.” Bản chất của chủ nghĩa Cộng sản
là năng động chiến tranh, thù hận và thủ đoạn nhằm giải quyết vấn nạn và yêu cầu xã hội. Nó không có
gì là luật pháp cả. Nếu luật pháp là những quy tắc và những định chế thành văn có tính cách bền vững
để tạo dựng những tiêu chuẩn khách quan nhằm giải quyết những mâu thuẫn xã hội và mục tiêu công lý
thì chủ nghĩa Cộng sản trên mô thức Marx-Lenism là con số không to tướng.

Hãy nhìn lại lịch sử Liên Xô. Năm 1936, Stalin cho ra đời “Hiến pháp Stalin” với hàng loạt
những chính sách khủng bố tàn bạo nhất trong lịch sử Liên Xô và cả thế giới. Ngay cả người dự thảo
văn kiện này là Bukharin, một đồng chí của Stalin cũng bị xử tử. Hai mươi bốn giờ sau khi ban hành
cái gọi là hiến pháp này, Stalin ra lệnh thủ tiêu hàng ngàn đồng chí thân cận của ông ta. Trong giai



đoạn mà Liên Xô đang sống trong khủng bố, văn kiện hiến pháp này ra đời chỉ là một hình thức trang
điểm cho cá nhân lãnh tụ Stalin. Nó là một hình thức văn kiện hóa ý lực của một cá nhân chuyên chế
và sắt máu, muốn thể hiện sức mạnh và cá tính của mình trên mọi khuôn mặt của chính trị. Nhưng
Stalin có một cái nhìn xuất sắc hơn là chỉ là vấn đề tuyên truyền trống rỗng. Ông ta muốn xóa bỏ cái
biên giới giữa luật hộ, luật hình đối với luật đương đầu với các tội phạm chính trị và tư tưởng. Stalin
đi xa hơn là xóa bỏ luôn sự khác biệt giữa đạo luật và quyết định hành pháp. Kết quả, chính Stalin là
luật. Những gì ông muốn thể hiện là luật; nhđng gì ông ta làm, hành xử là hợp pháp “per-se.” Không có
một khủng hoảng chính trị tiêu cực nào sâu đậm hơn với bản chất lạm dụng tận gốc rễ này.

Đến thời Krushchev thì hậu quả của sự khủng hoảng này đã làm cho các lãnh tụ Cộng sản Sô
Viết phải kinh hoàng. Krushchev cho khởi động một chính sách gọi là sự phục hưng những “tiêu chuẩn
pháp lý Lenin”. Nhưng dưới thời Lenin, hay chủ nghĩa Leninism, hay chính cá nhân Lenin, đã không có
gì thể hiện được khuôn mặt nào của luật pháp cả. Cái gọi là “tiêu chuẩn pháp lý Lenin” là tên gọi rỗng
không; tuy nhiên, nó biểu trưng cho một cố gắng khó khăn đi tìm một phương thức thích nghi để đương
đầu với tình trạng vô pháp luật. Ý chí và hành vi của cá nhân lãnh tụ, dù tài giỏi đến đâu, cũng bất
thường và nhiều lúc vô lý, nếu chưa nói là phần lớn ngu xuẩn, phản động. Phải đi tìm một biện minh
“pháp lý” cho chục triệu con người đã ngã gục đau đớn, tức tưởi, ngay cả từ các đồng chí các đồng
ngũ đã hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng Marx-Leninism. Máu chảy, xương rơi - vâng - nhưng đến lúc
nào đó tên thủ phạm ngọn dao sát nhân cũng chính soi lại bóng dáng của mình để tự hỏi: Nhân danh cái
gì, cho ai, làm chi để chém giết, đói khổ, ngục tù, áp bức? Từ đó ý thức về pháp luật - một tiêu chuẩn
biện minh - bắt đầu.

Đối với người Cộng sản thì họ không thiếu biện minh lý tưởng chính trị và ý thức hệ - thực ra thì
họ có quá thừa và quá độ nữa. Vấn đề là hiện thực hóa biện minh đó ra khỏi tầm ý lực và bất thường
tính của một lãnh tụ hay một tập thể lãnh đạo. Thứ tiếp là sự cai quản quyền lực và thống nhất hóa định
chế công quyền. Tất cả đều đòi hỏi một tầm mức hiệu năng cai trị dù bất cứ từ góc độ ý thức hệ và
phương pháp nào. Đối với quần chúng, thì khi bạo lực đã được công nhận và chứng minh, họ phải
được bao phủ bởi một hệ thống tiêu chuẩn để sống và làm việc “dưới ánh sáng lãnh đạo của Đảng” và
ý thức hệ “siêu việt” chỉ đạo.

Mặc dù Marx-Leninism nhìn thấy một viễn tượng về sự biến mất của quốc gia và nhà nước,
nhưng trong giai đoạn “quá độ,” quốc gia và nhà nước là hai thực thể, qua cơ chế chính quyền, phải có
những biểu trưng chính thống và quyền lực. Dù lẩn quẩn trong khói mù của chủ nghĩa và bí lối trong
vấn đề hành xử ý thức hệ, người Cộng sản cũng phải thấy được rằng phải có những định chế khách
quan để giải quyết vấn đề, những khó khăn trước mắt, khẩn cấp, thường trực, mâu thuẫn. Đảng và nhà
nước muốn và bắt buộc quần chúng tuân theo và không được thắc mắc quyền lực và chính sách nhà
nước. Nhưng đến mức độ nào và trên tiêu chuẩn nào? Nếu “kẻ thù nhân dân” và mầm móng “tư sản
phản động” vẫn còn đâu đó trong trận chiến giai cấp liên tục, trường kỳ thì liệu những tiêu chuẩn pháp
lý có tránh được sự thể hiện cái thượng tầng văn hóa của “bọn ác ôn” “phản động” đó? Đảng và nhà
nước, ngay cả những lý thuyết gia thượng thặng của họ, cũng phải bị lún sâu trong cái ngõ bí của biện
chứng này.

Đến khi một nỗ lực thiết kế những định chế pháp lý thì người Cộng sản phải đi vào nội dung
pháp lý mang giá trị tư sản. Lý thuyết gia Marxist quan trọng nhất sau Marx và Lenin là Antonio
Gramsci. Gramsci kêu gọi tất cả các đồng chí Marxist hãy bỏ hết cái gia sản của Leninism và Stalism
- tức là bỏ cái lối nhìn và hành xử trên căn bản tổ chức đấu tranh và bạo lực - để tìm về con đường
đấu tranh từ trong dòng xã hội tư sản. Gramsci chủ trương, trên mức độ triết lý đấu tranh, phải gieo
một mầm móng ý thức mới để thay thế tư tưởng Cơ đốc giáo bằng ý thức “Tự tại duy vật” (Material
immanentism) - Có nghĩa rằng, cơ chế xã hội tư sản vẫn mang những mầm mống có thể giải quyết được



nạn công lý mà cứu cánh đấu tranh giai cấp đang tìm kiếm. Cái mà người Cộng sản phải từ bỏ là sự
tàn bạo và hệ quả vô lý của mô thức đấu tranh Lenism và Stalism. Người Cộng sản phải chấp nhận nền
tảng tư sản Cơ đốc giáo như là những nền tảng bắt đầu để họ chuyển hóa trên phương diện ý thức chứ
không phải cách mạng bạo động để xóa bỏ làm lại, vì theo Gramsci, không thể làm lại từ đầu được.

Về luật pháp, Gramsci củng cố sự hiện diện cần thiết của nó. Theo Gramsci, và ngay cả Marx,
thì hầu hết những nền tảng tư duy luật pháp thời đại đều phát xuất từ ý thức “quyền hạn tự nhiên”
(natural rights) mà thời đại và nơi đâu cũng có những mẫu số chung căn bản và hợp lý. Gramsci viết,

 
Về cái gọi là quyền hạn tự nhiên (và ý niệm tự nhiên) xuất phát từ thế kỷ thứ mười Bảy và thịnh hành vào thế kỷ

thứ mười Tám. Ngay cả khi Marx chỉ trích ý niệm này, Marx cũng đã ca ngợi nó như là một tinh hoa của tiến trình lịch
sử tư sản. Ý niệm này là một vũ khí mạnh bạo mà tư sản đã dùng để chống lại quyền lợi và những cơ chế áp bức mà
người tư sản muốn phá vỡ. Croce [triết gia Ý] có nói rằng ý niệm dó dù chỉ được dùng như một phương tiện tạm thời, nó
vẫn mang những giá trị nội tại vĩnh cửu. Luật tự nhiên mang tính chất của luật lý trí (rational laws) - và mặc dù cái nền
tảng nguyên thủy của nó có thể phải bị khước từ vì mang gốc rễ huyền nhiệm, nhưng không ai có thể chối cãi cái giá trị

thực tiễn và tính cách áp dụng của nó được.(194)

 
Gramsci chưa bao giờ thành công trong nỗ lực chinh phục được người Cộng sản phải chấp nhận

đấu tranh trên căn bản cơ chế tư sản Âu Mỹ để dân chúng với thời gian từ chối giá trị Cơ đốc giáo
hiện hành để thay vào đó ý thức duy vật và giai cấp tính - cho đến gần đây lúc Mikhail Gorbachev của
Liên Xô bắt đầu một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa Cộng sản ra khỏi Leninism va Stalinism.
Trong cuốn sách xuất bản năm 1990, Malachi Martin, một tác giả nổi tiếng về giáo hội Vatican La Mã,
trong cuốn The Keys of This Blood - The Struggle for World Dominion between Pope John Paul
II,Mikhail Gorbachev & The Capitalist West (Những chìa khóa của giọt máu này: Cuộc tranh
quyền ngự trị thế giới giữa Giáo hoàng John Paul II, Mikhail Gorbachev và tư bản Tây
phương)(195) Martin cho rằng Gorbachev đang chuyển hướng chiến lược và năng lực cách mạng Cộng
sản thế giới sang giai đoạn mới dựa trên lý thuyết của Antonio Gramsci. Gorbachev sẽ không bao giờ
từ bỏ chủ nghĩa Marxism. Cái mà Gorbachev muốn làm là giải quyết được biện chứng đấu tranh bằng
phương thức mới, ý thức mới. Một cuộc cách mạng - một tiến trình lâu dài, im lặng và văn minh hơn -
phải được bắt đầu. Sẽ không còn đấu tranh giai cấp, nổi dậy, bạo động đổ máu như con đường cũ của
Lenin và Stalin.

Thời đại mới phải học được kinh nghiệm cũ. Cái giá của con đường bạo động đã phải trả quá
đắt mà các quốc gia Cộng sản cuối cùng được gì? Máu xương, bất công, chậm tiến, nghi kỵ, tiêu cực,
thối nát, bất mãn tràn ngập. Cái nền tảng biện minh của đạo đức cách mạng và chính thống lịch sử đã
sụp đổ từ lâu. Một nền kinh tế băng hoại hoàn toàn mọi mặt. Tinh thần quốc dân và quốc gia nằm trong
vũng bùn của hận thù, mặc cảm. Gorbachev nhìn tới chủ thuyết Gramsci như là lối đi duy nhất để cứu
vãn chủ nghĩa Marxism và các quốc gia Cộng sản.17

Theo Martin thì trước hết phải nhìn lại lý tưởng Marxism. Hãy bắt đầu lý tưởng này bằng cách
hiện thực hóa cứu cánh nhân bản ngay tại chỗ và trong phương thức đấu tranh. Nhân quyền, dân quyền
và những giá trị phổ quát phải được cổ xúy, tôn trọng. Hãy cùng đứng chung với giai cấp tư sản để
đem giới vô sản về với trung lưu vì đó là hướng đi thực tế và cần thiết mà cũng là duy vật hóa - tư
tưởng của các quốc gia tư bản. Bản chất của quan điểm này là nỗ lực đưa quần chúng Tây phương ra
khỏi lề lối tư duy của Cơ đốc giáo. Tử đó, mọi khuôn mặt của cuộc đời, ở mọi nơi, sẽ bị Mác-xít-hóa
(“The Marxization of the politics of life itself) để hoàn tất được lý tưởng giai cấp. Tất cả đều sống
chung trong một giai cấp với ý thức vô sản nhưng có căn bản vật chất tư sản.

Chiến thuật, chiến lược dựa trên ý thức của Gramsci đã là căn bản để khối Cộng sản Tây Âu
đứng ra đi tìm con đường đấu tranh cách mạng độc lập cho chính họ. Kết quả là sự ra đời của



Eurocommunism vào thập niên 1950-1960. Chủ thuyết của Gramsci cũng đã cứu một số quốc gia
Cộng sản Đông Âu khỏi cái quỹ đạo sắt máu của Stalin - bằng một nền tảng biện minh mới: đấu tranh
giai cấp trong trật tự, ôn hòa và tiệm tiến để cũng đạt được cứu cánh của Marxism mà không đánh mất
linh hồn của con người có lý tưởng nhân bản.

Malachi Martin nhấn mạnh rằng Gorbachev sẽ tiến hành cuộc cách mạng Marxism theo mô thức
Gramsci. Tất cả những cải cách rộng lớn từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến chính trị đều chỉ nhằm mục
đích cứu Marxism và Liên bang Liên Xô ra khỏi vũng lầy hiện tại - một hiện tại đầy thất bại từ hệ quả
của hơn 70 năm theo mô thức Lenism và Stalinism. Phải xây lại nền tảng xã hội. Quần chúng không thể
bị kềm kẹp mãi mãi khi ý thức của thời đại đã dâng cao. Bạo lực cũng có giới hạn của nó và không thể
là bản chất trường cửu của chính trị. Nhưng Gorbachev bắt đầu từ đâu?

Muốn xây dựng lại xã hội, để theo đuổi lý tưởng Marxism hay bất cứ lý tưởng nào - phải tạo
được một nền tảng ổn cố về cơ chế xã hội và những định chế tương quan giữa quần chúng với nhà
nước, nhất là phải đương đầu với nhu cầu cấp bách là phải hiệu năng hóa guồng máy kinh tế để theo
kịp Tây phương về kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn sống và tiêu thụ. Gorbachev bắt đầu bằng xây dựng
một nền tảng pháp trị cho Liên Xô. Gorbachev lấy mô thức của Âu châu bằng sự khởi đầu một giai
đoạn chuyển tiếp chính trị mà Đức ngữ gọi là Rechtsstaat (Pháp trị).

Rechtsstaat mang nội dung chuyển hóa từ chuyên chế độc tài, nhưng còn một chặng đường xa và
nhiều nỗ lực mới đi đến được dân chủ tiến bộ. Rechtsstaat có ba yếu tố quan trọng:

(1) Một xã hội đặt nền tảng chính trị và xã hội trên cơ bản pháp luật. Luật phải được làm bởi
quốc hội có cơ sở và tư thế độc lập ra khỏi đảng chính trị hay phe nhóm, cá nhân độc tôn;

(2) Công dân phải được có những quyền hạn căn bản không bị vi phạm, lạm dụng và tước đoạt
tùy thích bởi quyền lực nhà nước;

(3) Một mức độ phân quyền căn bản và chấp nhận được cho ba phân nhánh nhà nước của hành
pháp, lập pháp và tư pháp để bảo đảm phần nào sự độc lập của pháp luật;

(4) Công nhận một số những định chế đa nguyên chính trị tiệm tiến và chuyển tiếp với thời gian
mà trong đó tự do báo chí và tư tưởng được chấp nhận đầu tiên rồi dần đến tự do hội họp, và cuổỉ
cùng là tự do đảng phái và tham chính.

Hai bản chất của dân chủ chính trị sẽ còn chưa được thực thi trong mô thức Rechtsstaat: (a)
Bầu cử tự do cho trung tâm quyền lực chính trị quốc gia, và (b) cơ bản dân quyền chưa thực hiện rộng
rãi được vì quyền hành vẫn còn nằm trong tay một đảng - trong trường hợp các quốc gia Cộng sản thì
chỉ là đảng Cộng sản mà thôi. Mô thức Rechtsstaat này đã được thử nghiệm ở Anh quốc hồi thế kỷ thứ
XIX khi mà cơ chế chính trị quốc gia vừa bước sang giai đoạn dân chủ tiến bộ nhưng thực tế quyền
lực của mọi phương diện vẫn còn nằm trong tay một thiểu số nhỏ vốn từ lâu nắm trọn quyền hành.
Chính thực tế quyền lực nằm trong tay thiểu số nhưng ý thức dân chủ thì đang lên cao mà hồi đó Pháp
đã thất bại khi thử nghiệm mô thức Rechtsstaat này. Sở dĩ Anh quốc thành công là vì họ có một truyền
thống tư pháp và công lý lâu đời (common law) bảo đảm được thế độc lập và nể kính đối với các tầng
lớp chính trị, quyền lực và xã hội. Trong khi đó, Pháp thất bại là vì quá vội vàng vất bỏ những cơ chế
và định chế pháp lý để theo đuổi cơn sóng tình cảm đa nguyên và tự do quá vội vã và quá nhanh chóng
khi cây nhánh dân chủ pháp trị chưa có cơ hội mọc rễ, đâm chồi.

Bản chất của Rechtsstaat là mâu thuẫn chính trị. Nó đòi hỏi một định hướng dân chủ giữa hai áp
lực khủng khiếp: Một phía thì nhân danh quyền hạn lịch sử và bạo lực muốn tiếp tục nắm quyền; đối
chọi với phía kia là quốc dân với cơn sóng dân quyền và tự do đang lên. Rechtsstaat là chiếc thuyền
phải được điều khiển khéo léo trên căn bản ý thức pháp trị đang gượng củng cố để khỏi bị nhận chìm
bởi cơn thác lũ của hiện tại, đầy khó khăn và cạm bẫy. Rechtsstaat đòi hỏi kỷ luật và tự chế về phía
quần chúng; tự giác và ý thức nhân bản về phía chính quyền. Về phía dân chúng, phải đồng loạt xây



dựng những cơ chế xã hội dân sự, tự giáo dục, tự cai quản từ các vấn đề giáo dục, cộng đồng, tôn giáo,
báo chí đến những cơ chế cao hơn như các viện nghiên cứu, giám sát, khối quyền lợi (interest groups),
công đoàn, nghiệp đoàn. Những cơ chế dân sự, độc lập này phải có tính chất phi chính trị từ đầu và chỉ
giới hạn mục tiêu hành động của mình vào những vấn đề trước mặt họ. Hội đồng thôn xóm thì phải giải
quyết các nhu cầu thực tế của vệ sinh công cộng, thư viện, giao thông, thực phẩm. Các viện nghiên cứu
thì phải chuyên trách về phạm trù chuyên môn của mình. Cái chìa khóa là những cơ chế dân sự không
nên tạo thành những mối đe dọa có tổ chức đối với chính quyền. Các tổ chức này phải được giữ vị thế
trung lập để có cơ hội và thời gian trưởng thành. Sau cả mấy thập niên bị chính trị hóa, bị lạm dụng
bởi mật vụ, bởi cán bộ Cộng sản để phục vụ quyền lực nhà nước hòng bóp nghẹt hết các khuôn mặt đời
sống dân sự, quần chúng có nhiều lý do để do dự, ngần ngại bắt đầu bước vào đời sống tổ chức một
cách tự nguyện. Càng khó khăn hơn nữa là sự cám dỗ chính trị của tất cả các hội đoàn dân sự này vì,
nói như Napoleon thì, tất cả các thảm kịch xã hội là do chính trị gây ra. Mà đúng vậy. Tuy nhiên, chính
trị đòi hỏi khôn ngoan, tương nhượng để tìm ra cái hướng đi khả thể và chắc chắn.

Mỗi cá nhân khi đóng vai trò công dân, trong giai đoạn chuyển tiếp phải vượt qua được cái căn
bệnh chậm tiến mà tự mỗi chính họ là một bịnh nhân. Phải vượt lên những đố kỵ, nghi ngờ, nhỏ nhen,
mặc cảm, hư danh mà đã là nguyên nhân của sự tan rã của tất cả các đời sống tỏ chức xã hội. Đã đến
lúc phải thấy được rằng nếu muốn dân chủ, pháp trị thì chính mỗi cá nhân là một đơn vị pháp lý có tư
cách và khả năng. Nói đến phẩm chất này cả là một ước mơ lý tưởng trên phương diện văn hóa. Sau
mấy thập niên dưới chế độ Cộng sản, từ bóng tối nô lệ quá khứ, con người đã trở nên những bệnh nhân
trầm kha - sự thoái hóa từ thể xác đến tinh thần.

Gia sản tiêu cực của chế độ Cộng sản không những là cái bản chất chính trị từ chối lối đi khả thể
và rộng mở của xã hội và con người, mà còn là sự sụp đổ của ý thức, tình cảm và bản năng hỗ tương
của cá nhân đối với xã hội. Tức là sự băng hoại cái nền tảng pháp trị mà Emanuel Kant và John Rawls
nói đến. Cá nhân bị bạc đãi, nghèo đói, bất lực quá lâu đã chuyển hóa họ một cách tiêu cực. Con
người không thấy được họ mắc nợ xã hội gì cả. Xã hội là con quỉ khổng lồ hiếp đáp và chà đạp họ đến
tận cùng. Như đứa trẻ lớn lên nghèo khổ mang tâm lý phản kháng xã hội, cá nhân của các quốc gia
Cộng sản dần dần mất đi ý thức, khả năng và tư cách công dân. Họ khinh thường và phá bỏ xã hội. Họ
đi ra đường thấy quả xanh trên cành, vươn tay hái vất đi còn hơn là để cho thằng khác được hưởng. Họ
sẵn sàng và hãnh diện “mánh mung,” lường gạt, “chụp giựt,” miễn sao thỏa mãn được cái tâm lý hận
thù xã hội của họ. Cái gì tích cực cho xã hội - tinh thần hỗ tương, tự trọng - đều theo họ không cần thiết
và đạo đức giả. Đây là di sản của lịch sử Cộng sản và ý thức hệ Marxism - vì ở một thời điểm hơn thế
kỷ trước, Marx lớn lên với tâm tình và hoàn cảnh trên, đã phác thảo ra một hệ thống chính trị và xã hội
học bệnh hoạn, quá khích và không tưởng.

Trách nhiệm lịch sử, khi nhìn về quá khứ, là của người Cộng sản với những lỗi lầm trầm trọng
của họ. Trách nhiệm về tương lai là của mỗi công dân. Hãy nhìn quốc gia và xã hội như là một gia tài
của chính mỗi người với ý thức trách nhiệm và tự giác, tự chế. Vấn đề là mức độ của thời gian và
hoàn cảnh. Nhưng mỗi người phải cố gắng để nỗ lực đóng góp cho giai đoạn chuyển tiếp quan trọng.

Chúng tôi không muốn nhấn mạnh đến cái “tốt” như là một điều kiện xây dựng xã hội. Nói như
Hàn Phi Tử thì ổn định xã hội không nên tất cả đều nhờ vào thiện ý của dân chúng; mà phải dựa trên sự
tránh không vi phạm luật pháp - tinh thần thượng tôn pháp luật - của mọi người. Nhưng cái thiện cũng
như tinh thần thượng tôn luật pháp phải đẩy tập thể quần chúng đi tới trong năng lực xã hội mới.

Một hệ quả tai hại nữa của chính trị độc tài là sự thụ động hóa quần chúng vì chính quyền chủ
động quá nhiều và muốn đóng vai trò “cha mẹ” mãi, lo hết mọi chuyện cho quần chúng như trông coi
“đàn con.” Trong các quốc gia Cộng sản, chính quyền coi quần chúng như là thù nghịch, những thành
phần tiến bộ, năng động thì bị cho là “kẻ thù của nhân dân, của giai cấp vô sản” để rồi nhà nước không



áp dụng quy luật dân chủ đối với họ, mà là “chuyên chính” như hiến pháp họ nêu rõ.
Do đó, để mở đầu giai đoạn pháp trị để chuyển hướng chính trị, một nền tảng giá trị mới phải

được kiến tạo, ít nhất là như căn bản Marxism của Gramsci, để công nhận những giá trị nhân bản và
dân quyền phổ quát và đặt mọi cá nhân và mọi giai cấp bình đẳng trước pháp luật. Đây là cái chốt mở
đầu mà Gorbachev của Liên Xô đang cố gắng mở ra để tạo một phong khí tích cực cho quần chúng
song song với sự thiết lập những định chế kinh tế và thị trường mới.

Nền tảng tương giao của các xã hội chậm tiến và Cộng sản không dựa trên một phạm trù quy tắc
nào cả. Nó giống như các bà các cậu trong các thôn xóm hỗn độn chơi hụi không có lề luật, không tin
tưởng lẫn nhau. Luật pháp sẽ giải quyết được hai vấn đề trên.

 
KINH NGHIỆM BA LAN
 
Trong trường hợp Ba Lan, để tiến đến giai đoạn pháp trị, Ba Lan đã theo những bước sau đây để

tiến từ Cộng sản đến dân chủ:
Thứ Nhất: Ban hành chính sách kinh tế thị trường và tản quyền. Muốn được thế, chính quyền Ba

Lan phải nhờ các cố vấn kinh tế, kinh doanh và luật pháp quốc tế giúp sức trong việc thiết lập những
định chế quy tắc, luật lệ để quản trị nền tảng cơ chế và cấu trúc kinh tế căn bản.

Thứ Hai: Về phương diện tinh thần, chính quyền Ba Lan bắt đầu một chiến dịch sự thật. Sau bao
năm bị lừa dối, lường gạt và tuyên truyền vô lý bởi chế độ Cộng sản, chính quyền mới phải gieo vào
dân chúng một niềm tin vào chính quyền. Có căn bản niềm tin này thì luật pháp mới có hiệu quả. Luật
pháp là gì nếu không chỉ là những dòng chữ viết của điều lệ nếu nó không chứa đựng một nội dung
mệnh lệnh đạo đức và sự thật cần thiết. Đồng thời với sự cổ võ cho sự thật, chính quyền Ba Lan tuyên
bố những chính sách quốc gia thực tế và vừa phải và không hứa hẹn hão huyền vào những thành quả
của chính sách mà chỉ cho quần chúng một tầm mức hy vọng của tương lai trong tinh thần trách nhiệm
tích cực để cho họ thấy rằng mỗi người phải đóng góp một tay vào con đường khả thể và chính quyền
phải làm việc trong nhiều giới hạn khó khăn và không có khả năng rộng lớn ban bố phép lành hay đứng
vị thế xa lạ hay tách rời từ quần chúng.

Thứ Ba: Đem quân đội và cảnh sát ra khỏi phạm vi chính trị đảng phái. Các ủy viên tuyên huấn,
các sĩ quan đặc trách về kiểm soát tư tưởng để kiểm soát tính đồng nhất tư tưởng của chủ nghĩa Marx-
Leninism phải được loại bỏ. Dĩ nhiên quân đội, công an, cảnh sát khó mà hoàn toàn thoát khỏi ảnh
hưởng chính trị, nhưng phải đến lúc chuyên môn hóa lãnh vực tổ chức của hai cơ chế này phải được
phát huy. Quân đội phải tập trung năng lực và mục tiêu tổ chức vào vấn đề quốc phòng. Cảnh sát thì
phải lo vấn đề an ninh trật tự và là một phần của hệ thống công lý và pháp luật. Các guồng máy và tinh
thần công an, mật vụ mang yếu tính chính trị phải bị xóa bỏ để tạo sự yên ổn tâm thần, tạo tinh thần
trong sáng, ngay thẳng của cơ chế công lý và pháp luật. Hiến pháp phải quy định rõ rằng nhân sự quân
đội và cảnh sát không được theo đuổi hay là một thành viên của đảng phái chính trị.

Thứ Ba: Mở đầu một tiến trình dân chủ hóa qua phương thức bầu cử tự do từ địa phương đi lên.
Từ các đơn vị địa phương thành phố đều được bầu cử tự do cho các chức vụ lãnh đạo địa phương,
bao gồm các lãnh vực cảnh sát, thuế má, giáo dục.

Cái khó khăn là hành xử những bước tiến này. Một đằng thì cố gắng rũ bỏ quá khứ trung ương
tập quyền, độc tài đảng trị đối với một nỗ lực mở rộng đường lối chính trị tham gia tích cực, đa
nguyên và tản quyền. Một vấn đề khó khăn hơn là sự sống chung chính trị với cơ cấu và truyền thống tổ
chức của đảng và nhân viên Cộng sản. Một đằng thì áp lực tổ chức và quá khứ bạo lực vẫn còn đó.
Một phương thì phía quần chúng vẫn còn ô hợp, thiếu tổ chức, đầy yếu tố đố kỵ và chia rẽ, mâu thuẫn
lẫn nhau khi nỗ lực đấu tranh tiêu cực chống Cộng sản đã không còn là năng lực kết hợp sự khác biệt



của phía không Cộng sản. Chính quyền trung ương phải giúp đỡ phần nào để bảo đảm được mức độ tự
do, ngay thẳng và rộng mở của tiến trình dân chủ hóa địa phương này. Nhưng dù khó khăn gì, nếu một
thời đại mới, một lãnh đạo mới có khả năng và phẩm chất sẽ phát động một tinh thần mới sẽ tạo năng
động phục hưng ý thức dân chủ ở trong mỗi công dân.

Muốn thiết lập, củng cố và phát triển các cơ chế công quyền địa phương, chính quyền trung ương
phải ban hành những định chế pháp lý thiết lập những quy tắc chính trị, bầu cử, hành chánh căn bản để
tạo một cơ bản lề lối làm việc, sinh hoạt và hành xử cho tất cả các địa phương. Những định chế pháp
lý này phải mang bản chất trung hòa đối với các khuynh hướng chính trị và cơ chế chính quyền hiện
có. Nó cũng phải mang tính cách linh động để phát huy hiệu năng quản trị nhờ trên sự đáp ứng vào bản
chất địa phương để mỗi nơi tự xếp đặt cho mình một chiều hướng tiến hóa thích nghi.

 
****

 
Kinh nghiệm chuyển tiếp từ Cộng sản đảng trị sang dân chủ pháp trị mang bản chất cai quản đổi

thay và điều hòa ước vọng quần chúng. Nhân dân cầm sẵn một thước đo lường trong tay và chờ đợi sự
mầu nhiệm kinh tế của chính phủ mới. Trường hợp các nước Đông Âu là đặc trưng của vấn đề chung.
Hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng không thể không vượt qua. Ngọn gió mới của lịch sử đã thổi; ý thức và
tư duy chính trị mới đã sáng tỏ; thời đại đã đến thì không thể có bước ngoặt trở lại nếu chính trị lãnh
đạo khôn khéo thỏa mãn và giải hòa được những gánh nặng quá khứ, giải quyết hiện tại và đáp ứng
được tương lai.

Mâu thuẫn và tranh chấp là bản chất của xã hội và cũng còn là điều kiện của tiến bộ nếu những
năng lực đối nghịch biết điều hòa để trở thành năng động tương tranh tích cực.

Cộng sản, chiến tranh, độc tài của quá khứ biểu hiện cho bản chất mâu thuẫn tiêu cực. Chính trị
mới phải đưa bản chất tranh chấp tiêu cực bằng bạo lực và súng đạn, áp bức trở nên một tinh thần
cạnh tranh về sáng tạo, kinh doanh, trí thức, khoa học. Dân chủ pháp trị sẽ biến những trận đánh đổ
máu trở nên những vụ tranh tụng có quy tắc. Chiến trường sẽ trở nên thương trường, chính trường, và
luật trường. Tranh tụng pháp lý là điều đương nhiên của đời sống. Thà đem nhau ra tòa phân xử để còn
giữ cho nhau mức độ phẩm giá nhân cách hơn là hận thù chém giết không bao giờ chấm dứt.

Dĩ nhiên, cái gì cũng có mức độ của nó. Xã hội Hoa Kỳ đại biểu cho một văn hóa tranh tụng quá
mức, trở nên một gánh nặng kinh tế và nhân văn cho đời sống con người. Trường hợp Nhật Bản là một
mô hình tạm chấp nhận được dù Nhật là một quốc gia kỹ nghệ tiền tiến. Yếu tố lịch sử, chủng tộc và
văn hóa đã làm cho dân Nhật coi vấn đề tranh tụng pháp lý là sự đe dọa văn hóa. Trong khi dân Mỹ
coi đó là phương cách giải quyết vấn đề có quy tắc và khuôn mẫu nhưng thiếu yếu tố liên hệ giữa
người và người. Điều này cũng dễ hiểu vì dân Nhật là một dân tộc, “người một nhà”; còn dân Mỹ là
tạp chủng, hỗn hợp, đời sống hàng ngày không có tình liên hệ cá nhân và hàng xóm như các xã hội Á
Đông.

Nhưng bản chất tích cực của các xã hội pháp trị là phương thức để tránh những nguyên nhân bạo
động chính trị khi năng lực cạnh tranh tiêu cực được giảm thiểu hóa một cách hiệu năng. Luật pháp cho
con người và xã hội tự học hỏi, tự bổ túc để cùng nhau trưởng thành. Giá trị tiêu chuẩn của luật pháp
tạo những nấc thang và khuôn mẫu lý trí để cá nhân tự nhìn thấy mình, tự chế, biết tôn trọng khách quan
và nhận ra một định hướng nội tâm cho lý tưởng nhân bản và công lý. Hợp lý và vừa phải, rational
and reasonable, là khẩu hiệu mới cho văn hóa pháp trị. Điều tối cần là phong khí chính trị cũng phải
được cai quản và thấm nhuần một nội dung khẩu hiệu này.
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LUẬT PHÁP VÀ LỊCH SỬ
 

 
The History of the world begins with its general aim - the realization of the Idea of Spirit -

only in an implicit form, that is, as Nature; a hidden, most profound hidden, unconscious instinct;
and the whole process of History is directed to rendering this unconscious impulse a concious one.
(Lịch sử thế giới bắt đầu với một chủ đích tổng quát - sự hiện thực hóa nội dung của Đạo - vốn chi
tiềm tàng thể hiện trong Trời-Đất, một sự tiềm ẩn bao la của bản năng vô minh; và toàn thể tiến
trình của Lịch sử là nhằm đến sự giác ngộ của bản năng vô minh này). Georg W.F. Hegel (1810)

 
Law is frozen History. (Luật pháp là lịch sử đọng lại) Carl J. Friedrich (1961)
 
 
HÃY NHÌN LẠI Ý NGHĨA LỊCH SỬ
 
Luật pháp đánh dấu sự trưởng thành về ý thức xã hội trong tiến trình biến hóa của nhân loại. Khi

một xã hội còn sống trong tình trạng phôi thai, trật tự được cai quản bằng sự sợ sệt của thần linh, của
taboo, của những hiện tượng dị đoan. Trong các chế độ quân chủ vương quyền, trật tự được duy trì
trên bằng đạo đức chính trị “phụ mẫu” (paternalism) của các vua chúa dựa trên biện minh quyền lực
tự nhiên của Trời Đất (Thiên tử). Càng lên cao hơn, trật tự được dần dần thay thế bằng khí cụ cai trị
mới khi dân chúng bị đe dọa bởi bạo lực và sức mạnh khống chế của quân sự và chính trị. Dần dần, ý
thức dân chủ nảy sinh, phương tiện pháp trị được thiết lập, thì pháp luật thay thế thần linh và bạo lực
để hoàn tất mục tiêu trật tự xã hội và hiện thực những mục tiêu tích cực khác. Ý thức pháp trị thay thế
tinh thần sợ sệt và phục tòng có tính chất tiêu cực. Sự lớn mạnh và trưởng thành của luật pháp là sự
trưởng thành của ý thức làm chủ ngoại cảnh và sinh mệnh của con người.

Tiến trình biến hóa từ sợ sệt thần linh, qua sự phục tùng bạo lực, đến ý thức pháp trị tích cực đi
song song với sự trưởng thành của ý thức triết học. Theo triết gia Pháp Aguste Comte (1798-1857),
cha đẻ của chủ nghĩa thực nghiệm trong truyền thống triết học Tây phương, thì ý thức nhân loại trải qua
ba giai đoạn quan trọng. Giai đoạn thứ nhất là ý thức thần học (theological consciousness) mà trong
đó, mọi hiện tượng đều được giải thích trên căn bản thần linh và huyền bí. Giai đoạn thứ nhì là ý thức
siêu hình học (metaphysical consciousness) trong đó quan niệm rằng có một tổng hơp những nguyên
tắc và lý tưởng tối hậu nắm đòn vận chuyển của vũ trụ, lịch sử và xã hội. Giai đoạn thứ ba, và cũng là
giai đoạn cuối cùng, là ý thức thực nghiệm (empirical consciousness) - ý thức thực nghiệm quyết định
và công nhận giá trị bằng kinh nghiệm và chỉ đi đến kết luận bằng phương pháp khoa học.(l96)

Sự song song của tiến trình biến hóa của ý thức trật tự xã hội và triết học Tây phương là điều
không tránh khỏi. Thời Trung cổ, luật pháp được coi như là đòn roi và ý lực của Thượng đế. Ở Á
Đông và ở Việt Nam cũng thế, thần linh ngự trị và cai quản hành vi con người. Luật pháp dù chưa xuất
hiện với một ý thức rõ rệt, nhưng trật tự xã hội, làng xóm được duy trì bằng sự sợ sệt dị đoan. Trẻ em
không nhổ nước miếng xuống giếng nước vì sợ bị “thụt lưỡi.” Lên rừng không đốn ngả cây cổ thụ vì sợ
ông "Thần Cây Đa". Giết người là sẽ bị quả báo, đọa vào địa ngục, con cháu phải đền nợ. Đến giai



đoạn Phục hưng ở Âu châu và khoảng từ thế kỷ XVI đến XIX, thì luật pháp được coi như là những tác
động của một sức mạnh tinh thần nhất nguyên. Triết học của Hegel về “Tinh thần thế giới” (“World
Spirit”), của Savigny về “Tinh thần dân tộc” (“National spirit”) đến của Marx về sự “biến mất của
chính quyền và luật pháp” (“withering away of government and the law”) đều là những biểu trưng cho
giai đoạn này. Trong khi đó, chính trị Á Đông và Việt Nam cũng có nền tảng biện minh cai trị và ổn
định trật tự bằng ý niệm “thiên tử” mà vua là của Trời, mang sứ mạng cai trị. Ý chí của vua là của
Trời, lệnh của Vua là lệnh của Trời, mang sức mạnh linh thiêng, có giá trị tuyệt đối mà thần dân phải
tuân theo.

Nhưng đến giai đoạn ý thức thực nghiệm thì Tây phương qua mặt Á Đông bằng cuộc cách mạng
kỹ nghệ, kỹ thuật, tư bản và dân chủ đặt, nền tảng trên giá trị khoa học thực dụng và tích cực tính của
tinh thần xã hội. Mặc dù Á Đông, và trường hợp Việt Nam, đã có luật pháp từ thời Trung cổ, luật pháp
chưa bao giờ được đóng vai trò “pháp trị” trong tư thế cai quản và thăng tiến xã hội. Luật pháp Á
Đông vẫn là những chiếu chỉ của vua chúa, biện minh của nó không phải là sự đồng thuận của công dân
qua cơ chế dân chủ. Sự thiếu hụt của vai trò này phát xuất từ sự chậm trễ của tiến trình tiến hóa chính
trị của Á Đông.

Một trong những kết quả to lớn của giai đoạn văn minh thực nghiệm Tây phương là sự thiết lập
giá trị dân chủ pháp trị. Luật pháp là “thượng tôn” - chiếm vị trí lãnh đạo cai quản xã hội, quốc gia.

Tây phương có truyền thống ý thức pháp trị lâu dài và giàu nội dung triết học. Marcus Cicero
(106-43 trước Tây lịch), một triết gia nổi tiếng của La Mã, có nói rằng “Chúng ta phải làm nô lệ cho
luật pháp để được tự do.”(197) Vào gần cuối thế kỷ thứ XVIII, Jean J. Rousseau của Pháp lại nói, “Bạn
sẽ được tự do nếu chịu phục tùng luật pháp, nhưng nếu phục tùng một cá nhân bạn là nô lệ; bởi vì phục
tùng cá nhân bạn phải đi theo ý chí của một người, còn khi tuân theo luật pháp, bạn theo ý chí của tập
thể mà cũng là ý chí của chính bạn.”(198) Sau đó Immanuel Kant cũng nói, “Nhân loại được tự do nếu
họ không tuân theo bất cứ ai ngoài pháp luật mà thôi.”(199) Đây là những tư duy mang nặng lý tưởng
triết học của những tâm hồn lớn dẫn đầu nhân loại và lịch sử đến những chặng đường ý thức mới. Cho
đến giờ này nếu Cicero hay Rousseau có sống lại chưa hẳn họ sẽ tìm được thoả mãn nào trong những
cơ chế chính trị dân chủ pháp trị bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng những quốc gia Tây Âu, Hoa Kỳ
và các quốc gia khác chấp nhận đi theo mô hình pháp trị của họ đều đã bước được những bước tiến
khá xa trên tiến trình hiện thực hóa lý tưởng của Cirero, Rousseau và vô số các triết gia chính trị và
pháp luật khác.(Nhưng Kant có lẽ sẽ thất vọng nhiều nhất vì tính cách văn kiện và khách thể hóa pháp
luật của Tây phương.)

Còn lại hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn còn đang vật lộn với những hệ thống chính trị và
luật pháp non trẻ dưới nửa thế kỷ. Một đa số khác vẫn sống dưới các hình thức độc tài, quân phiệt, hay
đảng trị như trong trường hợp của một vài nước Cộng sản hiện nay. Nhưng không ai có thể từ chối cái
khát vọng dân chủ và phát triển kinh tế, phồn thịnh đang là động cơ chuyển mình về hướng chính trị
rộng mở, đa nguyên, pháp trị.

Tuy nhiên, tất cả những khát vọng đều chỉ có tiềm ẩn vì thiếu ý thức phổ thông, thiếu cơ hội thử
nghiệm lý tưởng. Nhân loại vẫn phải đắm mình chịu đựng bất mãn với tình trạng có sẵn (status quo) và
tiệm tiến cho đến lúc Hegel khai mở ý thức lịch sử và Marx đảo lộn triết học Hegel để chỉ trích, đã
phá tất cả giá trị lịch sử Tây Âu tích lũy cho đến thời đại ông ở thế kỷ XVIII.

Marx không muốn chỉ giải thích lịch sử mà chỉ muốn thay đổi nó. Hơn nữa, không chỉ cải cách
lịch sử mà sáng tạo lịch sử. Nhưng Marx không phải là triết gia duy nhất thử thách tư cách đạo đức để
hành xử cán cân pháp luật trong xã hội Tây Âu trong những thế kỷ trước. Montesquieu của Pháp cũng
đã chỉ trích và lên án thậm tệ xã hội và văn hóa Pháp thời thế kỷ thứ XVIII. Trong cuốn Persian
Letters (Những Lá Thư Từ Ba Tư), Montesquieu đào sâu cái khổ nạn của thời đại mà ông gọi là sự



tàn phá nhân cách của con người (man's dehumanization). Ông tin tưởng rằng nhân phẩm, đạo đức, tự
do và số phận của con người đã bị phản bội bởi tất cả cơ chế xã hội, tôn giáo, chính trị, và tư nhân.
Nhưng dù ở trong cái bất mãn tột độ, và một niềm tin sắt đá vào công lý xã hội, Montesquieu cũng tin
vào sự cải tạo, bổ sung và gầy dựng một hệ thống pháp luật thực tế, chừng mực và có căn bản lý trí.
Ổng đề nghị một cơ cấu phân quyền chính trị giữa tư pháp và lập pháp để bảo đảm được công lý và tự
do. Mô hình của Montesquieu mở đầu cho kỷ nguyên mới trong tư tưởng chính trị dân chủ.

Marx và Montesquieu đều thừa hưởng gia tài tư tưởng của G. Vico của Ý Đại Lợi ở đầu thế kỷ
thứ XVIII với cuốn Scienza Nouva (Khoa Học Mới). Vico mở đầu cái ý thức rằng tất cả các vấn đề
của lịch sử là của con người. Vico đối xử lịch sử như là một khoa xã hội học hơn là thần học hay siêu
hình học. Theo Vico thì this totality is the work of man (toàn thể này là sản phẩm của con người).
Từ quan niệm đó, Marx và Montesquieu đưa ra những mô thức để chuyển đổi xã hội. Trong khi Marx
nhìn vấn đề triệt để và dấn thân vào tuyệt đối luận thì Montesquieu bình thản và vừa phải hơn, đưa ra
những nguyên tắc dân chủ pháp trị trong cuốn Tinh Thần Luật Pháp nổi tiếng của ông. Marx và
Montesquieu đều tạo ra những năng lực chuyển động và những di sản lớn cho lịch sử. Tuy nhiên, trong
cái nhìn của Vico rằng “Sự thay đổi là một tiến trình chuyển hướng từ một mô hình xã hội lạc hậu đến
tiền tiến, từ thấp lên cao, nhưng trong mỗi sự chuyển tiếp đều chứa đựng mâu thuẫn nội tại để rồi xã
hội bị trượt lùi vào tình trạng dã man”(200) thì Montesquieu đã thành công trong sự đóng góp cho một
chiều hướng đi lên; trong khi Marx phải chịu trách nhiệm cho cái văn hóa chính trị Marxism lạc hậu và
phản tiến bộ.

Cái thao thức của Marx, trong gia sản triết học của Đức, nhất là từ Hegel, là đi tìm một giải
pháp toàn bộ và cấp thiết cho lịch sử. Giải pháp chung cuộc của Marx là một xã hội không biên giới
quốc gia, không giai cấp và không có luật pháp. Thừa hưởng triết học của Hegel, Marx quan niệm rằng
luật pháp là sự thể hiện khách thể hóa nội tâm, trở nên một tình trạng vong thân từ thực thể tự nhiên của
con người, do đó, luật pháp chỉ là khí cụ của giai đoạn thể hiện giá trị tư sản không đúng với nội dung
nhân bản đúng đắn và tự nhiên. Đối với Marx lịch sử là chuỗi dài mâu thuẫn đấu tranh của con người
trên phương diện sản suất kinh tế chia cách bởi biên giới giai cấp. Lịch sử không mang một giá trị siêu
hình nào. Lịch sử nô lệ hóa con người vì bản chất giả tạo của cấu trúc xã hội và tình trạng vong thân
của giới vô sản. Những giá trị tinh thần mà Hegel cho là chủ đích của lịch sử chỉ là ảo tưởng của đầu
óc bại hoại của giới trí thức tư sản. Chỉ có thực tế lịch sử duy nhất là nền tảng duy vật thể hiện qua các
siêu cấu trúc không mang một nội dung vĩnh cửu nào.

Chủ nghĩa Marx là một nhân-bản tuyệt-đối-luận cực đoan của một thế hệ trí thức cố thoát ra khỏi
kềm tỏa của triết học Hegel và Kant, đau đớn trước một xã hội đau khổ, què quặt của giai đoạn tư bản
chưa trưởng thành, muốn từ chối tất cả, quá khứ và hiện tại, để ảo tưởng một thế giới đại đồng, không
mâu thuẫn, không bóc lột, không khổ đau. Nhưng Marx không thoát ra khỏi thời đại của mình. Những gì
Marx nói chỉ là phản ứng của thời đại của ông. Marxism là cái bóng mờ tối của giai đoạn nhiều thảm
họa và cơ hội. Bóng tối này muốn tách rời khỏi ngọn đèn nhân bản vừa ló dạng của thế kỷ mà Marx
vùng vẫy từ bỏ ý lực thời đại đầy những ngọn đèn triết học và tư tưởng. Như Marx đã kêu lên “Những
xiềng xích (tư tưởng) mà chúng ta không thể cắt bỏ mà không phải tự phá nát trái tim chính mình,... cái
ám ảnh ma quái (của triết học Ánh Sáng) mà chúng ta chỉ có thể vượt qua khi phục tùng nó mà
thôi.”(201) Marxism là một triết học "đạo đức chủ định" (moral positivism), cái nhìn về xã hội và
tương lai “phải như thế” để giải quyết biện chứng của lịch sử. Nhưng đạo đức chủ định của Marx là
phản ứng tiêu cực đối với hiện tại, những dự phóng hạn hẹp và tuyệt đối, giới hạn những khả thể chưa
biết đến, và không chấp nhận sự bùng nổ của cơ hội đa nguyên cho tương lai. Lịch sử do đó bị dồn nén
và trói buộc vào ý thức và chủ động của một ý thức hệ thiếu thực nghiệm và quá viễn mơ.

Marxism là một năng lực đạo đức của khả thể cho ý thức tương lai. Nhưng khả thể ý thức này,



thay vì được chọn lựa bởi thời đại và tự do của đa nguyên, lại là tù nhân của độc tài, bạo lực và
chuyên chính. Một Marxist là một moral historicist (đạo đức sử định gia) để giải quyết duy vật biện
chứng vốn không thỏa đáng. Marxism từ chối sự độc đáo và tư thế độc lập của cá nhân đối với lịch
sử. Người Marxists xác nhận những gì sắp xảy ra theo chủ quan ý thức hệ của họ sẽ là nền tảng “đạo
đức” tự nhiên và cuối cùng. Lịch sử, đối với họ, vận chuyển trên những quy luật khách quan vượt ra
khỏi khuôn khổ cá nhân. Con người phải chịu quy luật sử định này, nếu không thì sẽ bị nghiền nát bởi
bánh xe tương lai. Nhưng, "quy luật khách quan," trái lại, là những gì sắp xảy ra không phải là hệ quả
của khả thể tích lũy bởi quá khứ và hiện tại mà là của ý lực chủ định “phải như thế” của giai cấp vô
sản. Cái nguyên tắc chủ quan “phải vậy” (ought) sẽ nuốt lấy và tiêu hóa cái “đang vậy” (is) của lịch
sử. Lịch sử sẽ không còn là năng lực của đạo đức hay vô đạo đức mà là trung hòa đạo đức (amoral) -
“phi luân lý.” Phi luân lý là một phần của bản sắc công lý phục vụ con người cùng khổ vì Marxist coi
đạo đức luân lý là phản ảnh của thể trạng văn hóa tư sản. Phi luân lý là tình trạng xã hội không cần đạo
đức vì nó không có nhu cầu nào nữa khi mâu thuẫn, tương tranh, bóc lột đã biến mất. Ở tình trạng phi
luân lý, xã hội sẽ phi pháp lý. Con người đã tìm lại được chính mình trên giá trị tổng thể. Tập thể phản
ảnh được ý lực cá thể và hố vong thân được xóa bỏ.

Marxism rơi vào hố thẳm của chủ nghĩa tập thể - cái gì của tổng thể là cứu cánh, và cá nhân chỉ
là một con cờ, một hạt cát nhỏ, vô giá trị trong lâu đài lịch sử. Marxist nhìn lịch sử là một giai đoạn sẽ
đạt được với chủ tâm cách mạng: “Khi mà xã hội đã khai phá được quy luật chuyển động, cho dù khi
nó không thể nhảy qua tiến trình biến hóa tự nhiên, hay tái tạo lại bằng dòng chữ của ngòi bút. Nhưng
con người có thể làm được chuyện này: Họ có thể rút ngắn những chuyển động đớn đau của lịch
sử”(202) "Rút ngắn cơn chuyển bụng" khổ đau theo ý lực của mình, đó là tinh hoa của Marxism. Karl
Popper khi đối diện với luận đề này đã phê bình rằng “Marxism là một sử định luận vô điều kiện và
bất kể tình trạng hiện tại.”(203) Những người Marxists muốn sáng tạo lịch sử chứ không cải biến lịch
sử, như Marx đã muốn sáng lập một xã hội toàn thiện, toàn hảo trên ảnh tượng của lý tưởng. Marx
muốn đập phá tất cả, xóa bỏ tất cả những lực “phản động,” để rồi, “chính ta sẽ dẫm lên đống gạch vụn
như một Thượng đế mới!”(204) Lịch sử của Marx là một thể trạng xã hội mới bất chợt từ ý lực cách
mạng có tính cách sáng tạo chứ không phải dựa trên những giá trị tích lũy để bồi đắp cái tốt, loại bỏ
cái xấu. Lịch sử này là ảo tưởng dự phóng, là cái cạm bẫy lớn là biện minh nguy hiểm cho thiểu số
năng động, cương quyết áp đặt chế độ chính trị độc tài, phản tiến bộ trên đầu các dân tộc ngây thơ,
thiếu nền móng truyền thống văn hóa và tổ chức chính trị vững chắc.

Chính vì chủ quan tìm đến cứu cánh phi đạo đức, người Marxist bị rơi vào cạm bẫy của "đạo
đức tương đối" (moral relativism) - đạo đức chỉ là phương tiện phục vụ cứu cánh chính trị. Cũng vì
viễn tượng xã hội phi pháp luật mà người Marxist lại là những con người vô pháp, vô quy tắc, ngoại
trừ bạo lực và chuyên chế. Marxism chỉ có giá trị lịch sử nếu lý tưởng của họ hiện thực được bỏ đi
giai đoạn “quá độ” chuyển tiếp. Chính lịch sử cho thấy rằng “quá độ” đã trở thành bản chất lịch sử của
Marxism vì họ không thoát ra khỏi nguyên tắc mọi việc đều chỉ có sự tiến hóa không cùng mà thôi.
Marxism từ bỏ tiến hóa để hòng nhảy vọt. Nhưng họ nhảy vào vũng lầy của phi nhân, của máu xương,
của đói khổ, của lạc hậu.

Nhìn lại giai đoạn qua, chúng ta phải có một quan niệm mới về lịch sử. Marxism là một lệch
hướng tạm thời của nhân loại. Nói như K. Popper thì nó là “một thảm kịch, một trong những lầm lỡ của
nhân loại phải trải qua trong tiến trình vật lộn gian khổ để đi tìm một xã hội đẹp và tự do hơn.” (205)
Ngày nay Liên Xô và Đông Âu đã tìm ra ý nghĩa của lịch sử trong tinh thần triết học Ánh Sáng mà
Marx đã cố gắng hủy bỏ. Trong tinh thần này, nhân loại đang phải nỗ lực đi lên, với bao trở ngại, với
nhiều khuyết điểm, để tìm ra được tự do và tự ý thức. Song song với chiều hướng này, không có cách
nào hơn là phương cách tiệm tiến, tương đối lý tưởng để cung cấp cơ hội đồng đều cho nhân loại vốn



đầy khác biệt và đa dạng. Muốn thế, phương tiện thể hiện là pháp luật.
Luật pháp trong giai đoạn sơ khai, luật pháp chăm lo bảo vệ, duy trì trật tự xã hội, hòa giải tranh

chấp. Đến giai đoạn kế tiếp, luật pháp được hành xử như là khí cụ để cải tạo xã hội, cải cách chính trị,
thay đổi nhân sinh quan. Ở giai đoạn này, ý thức cá nhân tăng trưởng, luật pháp vẫn còn ở mức độ tổng
quát và linh động vì xã hội còn đang thử nghiệm hiệu năng của cơ chế pháp trị. Giai đoạn cuối cùng
của luật pháp là giai đoạn sáng tạo tích cực. Luật pháp đóng vai trò chuyển hóa xã hội để hiện thực giá
trị tối hậu mà xã hội tìm kiếm.

Ở mỗi giai đoạn, luật pháp là đối tượng thử nghiệm mức độ tiến hóa của trí thức và tinh thần của
quốc gia. Khi luật pháp được cấu tạo và thực thi bằng quyền lực độc tài - không có căn bản đồng thuận
của nhân dân - thì nó chỉ thể hiện ước muốn của một chủ quyền chính trị cá nhân (vương quyền), tập
thể thiểu số (đảng trị) và dân chúng tiếp nhận luật pháp bằng cảm nhận ép buộc bởi một khí cụ cai trị
khách thể không thể hiện được năng lực chủ quan và ý tưởng về xã hội và chính trị. Đây là lúc mà luật
pháp chỉ hành xử được vai trò phôi thai và sơ khai của nó: phương tiện của bạo lực.

Luật pháp phải là sự thể hiện của lý trí cao nhất của nhân loại. Một quốc gia đánh dấu sự trưởng
thành văn hóa và chính trị bằng cơ chế pháp luật. Luật pháp khởi đầu là đối tượng khách thể đối với
quốc dân bị áp đặt. Tiến trình chuyển hướng là sự chủ thể hóa đối tượng này trở nên một sáng tạo chủ
quan - luật pháp phản ảnh được ý niệm, ý lực và giá trị của công dân - để từ đó luật pháp không còn là
khí cụ cai trị áp đặt bởi nhà nước, chính quyền, đảng phái mà là của chung, thể hiện được cái tinh thần
khế ước tập thể để phục vụ lợi ích đa số và quốc gia.

Do đó, có luật pháp chưa đủ. Quốc gia phải được trưởng thành trong căn bản tinh thần luật pháp
- sống và hành động trên căn bản luật pháp. Nó bao gồm nguồn gốc của năng lực làm luật, thủ tục thiết
kế đạo luật và quy chế, cơ cấu pháp lý hành xử, nội dung và giá trị của luật, tác động ý thức và tinh
thần đối với pháp luật của quốc dân. Có những giai đoạn lịch sử mà quốc gia có những bộ luật thành
văn cao cấp và thấu đáo (các triều đại vua chúa Trung Hoa và Lê, Lý, Trần của Việt Nam hay của
Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhị...) nhưng không thể gọi quốc gia đó trưởng thành về chính trị được vì
những yếu tố đánh giá và đo lường nêu ra ở trên.

****
 
Lịch sử là tiến trình chuyển động của ý thức để tự biết chính mình và tự do cho nhân loại. Trong

ngôn ngứ và tinh thần triết học Hegel, chúng ta có thể kết hợp với triết học Ấn Độ và Trung Hoa, thì
lịch sử con người là sứ mạng đi tìm sự ý thức đúng về chính mình. Lịch sử chỉ có thể tiến bộ khi
những gì đã trải qua phải đóng góp cho tầm mức tiến hóa ý thức về chính mình và tự do cho quốc dân.
Chiến tranh, di dân, hỗn loạn, cách mạng chỉ có ý nghĩa lịch sử khi đóng góp về ý thức tiến hóa trên.
Nếu một cuộc cách mạng làm chậm lùi cả một dân tộc trước sứ mạng tự ý thức trên cơ chế chính
trị thì cuộc cách mạng này thiếu tư cách và chức năng lịch sử.

Tại sao luật pháp đóng góp cho sự tiến hóa cho sự tự ý thức về chính mình và tự do cho quốc
dân? Vì luật pháp là của lý trí - dùng lý trí để cai quản chính mình và xã hội. Luật pháp là cơ chế cao
nhất của lý trí để thể hiện năng lực ý chí quốc dân quyết định con đường hướng thượng của quốc gia.
Khi luật pháp là khí cụ dân chủ để kiến tạo trật tự và công lý cho xã hội, cá nhân và tập thể đã thành
công trong sứ mạng đóng góp vào sự nhào nắn đời sống khách quan theo ý chí chủ quan của mình. Khi
ý chí chủ quan được thể hiện qua đời sống khách quan, cá nhân được hòa hợp với xã hội và tìm ra sự
tương đồng giữa ý thức cá nhân và trạng thái ý thức chung của xã hội. Từ đó, con người không còn bị
xa lạ với xã hội khách quan. Ý thức của chính mình được thể hiện. Xã hội chính là mình, là tấm gương
phản chiếu đời sống nội tâm và thể trạng tinh thần công dân. Lý tưởng được đối đáp và phản ảnh đúng
với ý lực và tâm trạng; cá nhân hưởng được tự do, an ninh, công lý, thỏa mãn hơn, vì cá nhân không



bất mãn hay xa lạ với bối cảnh khách quan, không ao ước khác biệt hay cao hơn, cá nhân và xã hội
chia sẻ phạm trù của ý thức và tình cảm, không có hố ngăn cách giữa người và xã hội - tức là ước
vọng đã được đáp ứng vì chúng ta biết rằng, dù gì đi nữa, chúng ta đang sống ở giai đoạn lịch sử mà
văn hóa, chính trị, xã hội không thể vượt xa hơn chúng ta được.

Vì vậy, hòa bình là tình trạng khả quan và hiệu năng nhất của lịch sử. Dân chủ pháp trị là thể
hiện chính trị tốt nhất để thể hiện lịch sử - hiện thực được ước vọng tự do.

Càng chiến tranh, càng nhiều biến cố, nhiều đổi thay, nhiều bất thường, nhiều loạn lạc lại càng
phản lịch sử. Vì “lịch sử” xưa nay là những bản chép lại của biến cố đối với ngày tháng, thời gian.
Nhưng thời gian vô nghĩa đổi với lịch sử nếu nó chỉ là giấc ngủ dài khi tỉnh giấc, kẻ đã ngủ say chỉ còn
lại một ý niệm mơ hồ về những gì đã trải qua mà không tiến bước thêm gì về ý thức về chính mình,
không bước thêm bước nào về hướng chân trời tự do.

Cách mạng nào cản trở sự tiến hóa về dân chủ pháp trị chỉ là một biến cố "phản lịch sử” vì nó là
phản ý thức, chỉ đưa con người và xã hội thêm vào vòng kềm tỏa của bạo lực, gia tăng mức độ nô lệ
vào ý chí của thiểu số, đảng phái cai trị, giảm thiểu ý chí làm chủ hoàn cảnh khách quan và thể trạng
xã hội.

 
Tại sao dân chủ pháp trị?
 
Vì dân chủ pháp trị cho quốc dân cơ hội thể hiện chính mình đồng đều - kể cả cơ hội lầm lỗi hay

với tình trạng thiếu trật tự đồng nhất thường thấy ở các quốc gia dưới sự cai trị của chế độ tập thể.
Chữ "dân chủ” nói lên sự bất đồng, bất nhất và tập hợp muôn dạng của xã hội. Nó thường không thể
hiện được một ý chí đồng nhất mà là sự tương tranh mâu thuẫn thường trực của nhiều khối xã hội với
quyền lợi khác biệt và không thống nhất. Nhưng ý chí quốc dân dưới trạng thể đa dạng trong thể chế
dân chủ là một sự giải quyết có quy tắc mà qua đó những chính sách quốc gia phải được soi xét trên
căn bản của những ý lực và quyền lợi mâu thuẫn nhưng để rồi có một quy định chung để giải quyết vấn
đề theo nhu cầu của giai đoạn đó.

Sự thể hiện cuối cùng của ý chí quốc dân là luật pháp: Một dự luật có thể được thông qua và ký
thành luật bởi một đa số vừa đủ, không được ủng hộ rộng rãi của quần chúng; tuy nhiên, “luật là luật,”
quốc dân đồng ý và vui lòng sống theo đạo luật đó dù nó phản lại quyền lợi riêng tư. “Luật là luật” là
ý chí quốc dân trưởng thành biết chấp nhận thể lệ chính trị, biết chấp nhận chung cuộc của tiến trình
chính trị, biết đặt vai trò và quyền lợi của cá nhân đúng chỗ của mình. Và công dân có quyền tiếp tục
sử dụng cơ chế chính trị dân chủ để thay đổi bộ luật theo đúng ý chí và quyền lợi của mình.

Chính trị dân chủ pháp trị là một tiến trình tự điều chỉnh, tự bổ sung, bổ khuyết không cùng tận,
không ngừng nghỉ, không bao giờ tự cho rằng có một giải pháp cuối cùng nào đó có thể giải quyết hết
tất cả những vấn nạn của con người, của văn hóa, của chính trị, của mâu thuẫn, của cuộc đời.

Mặc dù, dân chủ pháp trị là sản phẩm văn hóa chính trị Tây phương, nhưng nó là gia sản nhân
loại trong tiến trình đi tìm chính mình trong ý chí xây dựng một thế giới đẹp hơn. Dân chủ pháp trị
không hẳn mang tính chất ý thức hệ. Nó chỉ cổ võ rằng thể chế chính trị phải cung cấp cơ hội đồng đều
cho mọi thành phần, giai cấp, giai tầng, ý hướng trong quốc gia. Nó đòi hỏi cơ chế cai trị phải dựa
trên quy tắc khách quan để thế hiện nguyện vọng chung qua tiến trình tương tranh theo quy luật chính trị
ôn hòa - pháp trị. Nó cổ võ cho một sự cạnh tranh đồng đều cơ hội cho tất cả mọi học thuyết chính trị.
Dân chủ pháp trị là sườn nguyên tắc “đồng ý về sự bất đồng” (agree to disagree) - một hệ thống quy
tắc tổng quát để mọi nguyên tắc được thể hiện.

 
VÀ LỊCH SỬ VIỆT NAM



 
Cách đây 46 năm, trong những ngày cuối năm bên đèn dầu heo hắt, Lý Đông A, một chàng thanh

niên trẻ Việt Nam, nhìn lên tấm lịch cũ treo trên tường đất, suy tư về ý nghĩa của con đường đấu tranh
và lịch sử dân tộc. Đối với Lý Đông A, cha đẻ của chủ thuyết Duy Dân, thì lịch sử là một tiến trình
hiện thực hóa lý tưởng của con người, của nhân loại. Với phong thái quán tưởng của một con người
trong giai đoạn chuyển tiếp, Lý Đông A kêu gọi thanh niên Việt Nam, nhân những ngày cuối năm, “Hãy
nhắm mắt lại, trở lại tự mình, xem cái sinh mệnh của tự mình tất thấy tất cả cái kết hợp và sinh mệnh
của loài người, của lịch sử muôn năm cho đến ngày hôm nay.”(206)

Đối với Lý Đông A thì cuộc đời, “chỉ thấy đau khổ và chỉ còn rớt lại đau khổ trong cái vạch
hướng thượng của đời sống.” Là một Phật tử, Lý Đông A chiêm nghiệm cuộc đời trên căn bản của một
con người nhận chân ra giá trị của khổ đau để vươn mình đi tới. Ông trích Mạnh Tử rằng, “Trời sắp
giáng đại mệnh cho ai, tất bắt người đó óc mỏi, gân nhừ, tim héo, phổi mòn, đủ điều khốn khổ, bách
chiết thiên ma, làm cho người đó đứng dậy mà lớn lao lên.” Theo Lý Đông A thì mỗi dân tộc có một
khổ nạn của số phận. Dân tộc phải chịu đau khổ như cá nhân để dân tộc đó được đi đến con đường
“Thắng Nghĩa” và “Thắng Nhân”. Có thể ông đã chịu một ít nhiều ảnh hưởng của Immanuel Kant cách
khoảng 150 năm trước, Lý Đông A chủ trương rằng mục đích của lý tưởng quốc gia và dân tộc là thể
hiện được chân lý và đạo đức của Tạo hóa. Theo ông, “Quốc gia với dân tộc chỉ là một khái niệm,
một tên gọi rỗng không nếu không sung thực cho nó một thực thể ở bên trong.” Lý Đông A nói tiếp,
“Quốc gia hay dân tộc chỉ là hư danh” mà phải tìm thấy và phải thực hiện “cái sinh mệnh thực thể của
giống nòi và toàn dân hướng theo một lý tưởng và chính nghĩa.”

Khi Lý Đông A đang viết những dòng chữ trên thì Thế chiến thứ Hai đang tiếp diễn. Những con
người thao thức của thời đại đang đi tìm và bị đẩy vào những chọn lựa quyết liệt. Mỗi bước đi tới của
Việt Nam thời đó đều mang thảm họa trộn lẫn với cơ hội. Lý Đông A nhìn lên tường, trầm tư để nghĩ
đến cái “Sử hồn” của dân tộc Việt. Từ những thao thức đó, ông viết thành một tiểu luận phân bày một ý
nghĩa về tiến hóa lịch sử gọi là “Duy Dân Biện Chứng.”(207)

Lý Đông A hỏi, “Trải 5.000 năm qua, nòi giống chưa bị diệt vong, phải có một lẽ gì? Và phải
có một việc gì để làm?” Có thể ông đã hỏi tiếp, “Không lẽ cái giá trị hiện hữu của dân tộc Việt chỉ là
để bị đau khổ?” và “Đau khổ cho mục đích gì?” Lý Đông A không trả lời những câu hỏi này mà chỉ
còn hy vọng là “Chỉ có những người dưới địa ngục mới thực nghiệm thấy cái đau khổ của nòi giống và
chúng sinh.”

Nhưng khi nhìn vào khối nhân loại trước mặt, nhất là dân tộc Việt, Lý Đông A nhìn thấy được
luồng “Gió Đáy”. Luồng “Gió Đáy” của ông là thế hệ của thập niên 1940-50. Thế hệ của thời đó “tác
dụng chủ đạo của mình” để làm việc cho “Thời Đại 2000.” Ông nói, “Chỉ có thế hệ thực tiền tiến”
trang bị cho mình “trí viễn kiến và dũng cảm” để “đủ huyết tính ra gánh vác công việc lớn lao của thời
đại trao cho.” Lý Đông A nhấn mạnh rằng dân tộc tính chỉ “tỏ lộ được sinh mệnh thực thể” khi chúng
ta mang “chính nghĩa kiến thiết.” Và cái nền tảng căn bản là sự tiến hóa. Tiến hóa cho mỗi con người
và cho cả dân tộc. Theo ông, “Người Việt ta phải hiểu thấu cái Để Uẩn tối thiêng liêng của nòi mình,
cái lý niệm tối thực tại của Tiên với Rồng.” Ông trầm tư về “Một thế kỷ lâm ly, khố ải để thẩm thấu
vào lòng mọi người Việt, cái bột phát của tương lai, cái đột biến của sự nghiệp.”(208)

Lý Đông A có lẽ là triết gia chính trị duy nhất của Việt Nam trong gần thế kỷ qua. Ông là cha đẻ
của sử quan mới trong đó cái “Lẽ Sống” của dân Việt phải được suy nghiệm. Tất cả chính trị và cách
mạng đều phải cho sự tiến hóa của đạo lý dân tộc. Nhưng Lý Đông A chỉ nói lên được nỗi khát khao
của con người thời đại với những vốn liếng kiến thức giới hạn và cũng còn quá nhiều cực đoan tính.
Lý Đông A chỉ dừng lại ở biên giới dân tộc và chủ trương cách mạng bạo lực với những ngôn từ của
một nhà giảng đạo hơn là một tư tưởng gia - mặc dầu ông đã nói lên được nhiều nội dung triết học



cách mạng sâu sắc của thời đại. Năng lực cách mạng của thời đại Lý Đông A ở tiền bán thế kỷ XX này
vẫn còn mang nhiều tính chất thô sơ của tình cảm “non song,” “dân tộc” mơ hồ khi đối diện với một
logic mới của lịch sử mà Tây phương đang nắm đầu dây chuyển động. Lý Đông A đáng cố gắng vùng
vẫy thoát ly khỏi qua khứ ràng buộc nặng nề vào tư duy của một người Việt Nam đang đi làm cách
mạng cứu nước.

Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất của triết học chính trị Lý Đông A là không đưa ra được một nội
dung giá trị cơ chế nào ngoại trừ lẫn quẫn ở chữ “Nhân” mơ hồ ràng buộc bởi cái đạo làm người trong
hệ thống giá trị của Trung Hoa và Khổng Giáo. Lý Đông A cũng như toàn thể hệ thống triết học Đông
phương đã thần tượng và lý tưởng hóa quá mức về khả năng chính trị của con người, vượt qua khỏi
biên độ thực tế cần thiết, nhằm xác định một tầm mức khả thể thực tiễn cho vấn đề chính trị và xã hội
vốn đòi hỏi những phương thức giải quyết trên căn bản định chế, tổ chức, và chính sách.

Từ trong khoảng trống to tát của triết học chính trị này, thanh niên Việt lên đường đi tìm tư tưởng
chính trị mới. Trong đó có Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu và biết bao nhiêu người trẻ thao thức khác.
Trường hợp của Hồ Chí Minh và các nhà tiền phong Cộng sản đại diện cho một trào lưu cách mạng
tuyệt đối và cực đoan mà thời đại tạo nên. Những người Cộng sản Việt Nam là những người yêu nước
với lý tưởng dân tộc, công bình xã hội. Họ ra đi trong cái nỗi đau chung của thế hệ với cực đoan tính
của thời đại với những năng lực cách mạng sôi bỏng. Kết tụ lịch sử oai hùng của dân tộc và của người
Cộng sản Việt Nam là chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là một chiến thắng hiển hách, mang đủ anh hùng
tính của dân tộc ta thời đại đó trước vấn nạn thực dân bạo lực.

Có lý luận cho rằng người Cộng sản đã “cướp công” kháng chiến chống Pháp của toàn dân vì
những người đi kháng chiến thời Việt Minh đã không ra đi và chiến đấu cho lý tưởng Cộng sản. Lý
luận này mang tính chất tình cảm để phủ nhân giá trị lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta
phải có một cái nhìn quân bình hơn.

Nguồn gốc của chủ nghĩa Cộng sản, hay Xã hội Chủ nghĩa theo mô thức Marxist-Leninism, là
lương tâm nhân bản hiện thực hóa qua ảo tưởng triết học. Đây là một hệ thống triết học chính trị phát
xuất từ sự bất mãn với tình trạng dã man và bất công của giai đoạn kinh tế tư bản non nớt ở Âu châu ở
thế kỷ thứ XIX. Chủ nghĩa này đặt niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của con người đối với lịch sử và
muốn chuyển hóa xã hội bằng lý tưởng quản trị lịch sử. Lịch sử phải được nắm đầu và dìu dắt đến một
chọn lựa lý tưởng trừu tượng và toàn thiện. Chủ nghĩa Cộng sản lạc quan quá đáng vào khả năng cách
mạng giá trị toàn bộ để chuyển hóa con người và xã hội một cách khẩn cấp. Tính lạc quan này tập
trung được những ước mơ đầy ảo tưởng của nhiều thế hệ từ những con người có đầu óc nhìn thấy được
những hiện tượng bất thường và bất thiện của lịch sử. Họ phân tích sâu sắc căn bệnh của thời đại và đổ
tội vào cơ chế và cơ cấu xã hội èo uột và bất công đương thời. Chính ảo tưởng lịch sử với những lý
luận mang nhiều tính chất khoa học và triết lý Tây phương mà chủ nghĩa này đã nắm được năng lực
tình cảm chính trị của quần chúng, nhất là giới trí thức đang được mở mắt ra trước giá trị Tây phương
nhưng vốn ngây thơ và nông cạn về triết học chính trị.

Chủ Nghĩa Cộng sản đóng vai trò của một tôn giáo cho những xúc động nhân bản để biến tất cả
những con chiên thành những chiến sĩ cực đoan cho một lý tưởng cực đoan. Thảm họa bắt nguồn từ đó.
Khi một tuyệt đối luận như Marxist-Leninism được trang bị cho những con người cực đoan thì hậu quả
không lường được. Chính câu nói của Lenin, "Cực đoan cộng với ngu dốt là thảm họa" đã áp dụng
đúng cho trường hợp này. Thêm vào đó, người Cộng sản biết sử dụng tình cảm lý tưởng cao độ này để
biến thành sức mạnh tổ chức, biến chính quyền thành khí cụ để chuyển hóa toàn bộ xã hội. Đối với giới
trí thức, nhất là khối quần chúng vừa bắt đầu có ý thức chính trị ở các nước chậm tiến như Việt Nam
thì chủ nghĩa này vừa khoa học, vừa nhân bản, lý tưởng, tuyệt đối, cách mạng toàn diện, có mục tiêu
tôi hậu và điểm đi đến cho lịch sử nhân loại.



Giới tiền phong Cộng sản Việt Nam lớn lên trong bối cảnh đầu thập niên này khi nước nhà thì
nghèo đói, nô lệ, lạc hậu, nhục nhã, với cơ chế thực dân áp bức, bất nhân cùng với triều Nguyễn bất
lực, lạc hậu, ngu dốt. Việt Nam thời đó không những chỉ đương đầu với hai cơ chế trên mà thôi mà còn
bất mãn tận cùng cái truyền thống văn hóa, xã hội lạc hậu, phong kiến, thiển cận không đủ năng lực để
chuyển hóa. Những giá trị và cấu trúc xã hội Khổng Nho và Phật giáo giống như những ngôi miếu trong
góc vườn thiếu khả năng đương đầu với chao động toàn diện của giai đoạn lịch sử đó. Chúng ta hãy
đọc lại những vần thơ Chế Lan Viên để thấy được tâm tình này: “Cả dân tộc đói nghèo trong rơm
rạ!” Ở đầu thế kỷ XX, nếu không có Pháp đô hộ Việt Nam đi nữa, thanh thiếu niên Việt Nam cũng lên
đường ra đi. Thời đại như thế đã sinh ra những đứa con lãng tử lịch sử bị chơi vơi với trước ánh sáng
mới của văn minh nhân loại. Họ ra đi không những chỉ vì bất mãn mà còn muốn tìm kiếm một linh hồn
cho chính mình, cho dân tộc. Đây là những con người dân tộc muốn phủ nhận quá khứ và hiện tại phủ
phàng để mong cứu đất nước và chính mình. Dù họ có muốn trở lại căn nhà xưa đi nữa, họ cũng đã
phải bước vào ngõ cụt không lối thoát. Căn nhà tổ tiên đã mục nát tận rường cột. Đình làng, chùa
chiền, đền miếu bị Pháp, tức là văn minh Tây phương, đang tiêu diệt cả về phương diện vật thể lẫn
tinh thần. Tâm hồn của họ chìm ngập trong tâm trạng đau xót của nỗi “nước mất, nhà tan.” Những đứa
con dân tộc Việt ở đầu thế kỷ XX đã phải đương đầu với hai công trình lịch sử lớn: Giành độc lập và
xây dựng một Việt Nam mới.

Đứng giữa hai gọng kềm, một là bất mãn và thất vọng với truyền thống và hiện tại; hai là mặc
cảm và hận thù đối với Pháp và Tây phương, người con Việt chỉ còn muốn đi tìm một con đường thứ
ba. Phan Bội Châu, Lý Đông A, Phan Chu Trinh cùng các nhà yêu nước thời đại đều nhìn ra phía
ngoài, hy vọng tìm một mô thức mới khả dĩ có thể cứu nước, xây dựng nước nhà trên căn bản giá trị
Đông phương nhưng với tính thực tiễn và khoa học Tây phương. Nhưng những nhà cách mạng này lúng
túng cho một hệ ý thức cho thời đại. Họ chỉ có diễn đàn đánh đuổi thực dân nhưng mơ hồ về một mô
hình chính trị và xã hội cho Việt Nam khi đã giành được độc lập. Trong khi đó, Hồ Chí Minh và đồng
chí của ông nao nức và triệt để hơn. Họ cảm nhận được cái lúng túng của những nhà cách mạng thời
đó. Họ muốn có một phương thức cách mạng sâu rộng và toàn diện để đáp ứng nhu cầu to lớn của thời
đại.

Trước bối cảnh tinh thần và hoàn cảnh mà những người Cộng sản tiền phong đã có như thế,
chúng ta hãy thử đặt chính mình vào thực tế khách quan và nội tại đó - bỏ đi mấy chục năm cái xa xỉ
đứng nhìn những thảm họa từ chủ nghĩa Cộng sản đối với Việt Nam - thì chúng ta đã có khuynh hướng
chính trị như thế nào?

Những người như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Tạ Thu Thâu... lần đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Cộng
sản Marxist-Leninism đã cảm thấy như một người lạc lõng, tuyệt vọng giữa sa mạc tìm được nước
uống và bản đồ. Sự chọn lựa chủ nghĩa Cộng sản đối với họ, trong hoàn cảnh đó, là sự chọn lựa sai
lầm của những người yêu nước. Nhưng sự sai lầm này không thế tránh được.

Khi họ đã có chủ hướng, người Cộng sản từ đó đã được trang bị một ý thức hệ và khoa học tổ
chức cách mạng chính trị hiệu năng và tàn bạo. Cộng sản Việt Nam, từ đó, đáp ứng được với nhu cầu
chiến tranh bạo động chống thực dân. Họ không ngần ngại sử dụng hết mọi thủ đoạn để phục vụ chọ lý
tưởng ý thức hệ và mục tiêu tổ chức. Bất cứ cản trở nào đối với họ đều phải bị tiêu diệt, kể cả các phe
cách mạng dân tộc chống Pháp, những nhà yêu nước, những chiến sĩ dân tộc. Cuối cùng, người Cộng
sản làm chủ được năng lực cách mạng dân tộc thời đại và thành công đánh đuổi thực dân Pháp.

Chúng ta phải nhớ rằng, trong đấu tranh chính trị quyết liệt, nhất là ở mức độ lạc hậu của dân tộc
ta thời đó, mục tiêu giành được chủ động độc tôn cách mạng và lãnh đạo chính trị là điều đương nhiên.
Cái tàn bạo, giết chóc không cần thiết cũng không chỉ có người Cộng sản đã vi phạm. Hãy nhìn thực
dân Pháp đã tàn sát dân lành như thế nào trong thời gian này. Hãy nhìn lính Nhật và trận đói khủng



khiếp Ất Dậu. Chính đảng Cộng sản Việt Nam đã có những chương trình cứu đói cho các tỉnh miền
Bắc và Trung Phần. Các đảng phái quốc gia thì bất lực, thụ động, làm ngơ, lo tranh chấp nội bộ, và
cũng tàn sát lẩn nhau không kém. Tuy nhiên, cái nỗi bật là tính triệt để và tàn ác cao độ khi người Cộng
sản hành xử đấu tranh và cách mạng.

Phán xét nghiêm khắc trên phương diện chính sách và phương thức hành xử chính trị của người
Cộng sản Việt Nam đối với các đoàn thể tổ chức, cá nhân yêu nước thời đại là một việc. Tuy nhiên, sự
“đổ tội” cho người Cộng sản khi họ vận động, sử dụng được sức mạnh cách mạng bằng lý tưởng chủ
nghĩa nằm trên phương diện khác. Nên nhớ rằng cách mạng phải cho một lý tưởng chính trị và xã hội
nào đó khi đất nước đã được độc lập. Dân chủ, Tư bản, hay Cộng sản đều là những mô hình chính trị,
xã hội Tây phương cả. Hãy ví dụ: Nếu Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học vận dụng được sức
mạnh thời đại và đánh đuổi được thực dân Pháp, thiết kế Việt Nam bằng một mô thức mới (Quốc Dân
Đảng là mô thức chính trị Trung Hoa) đem đến những hậu quả tai hại cho nước nhà, thì liệu cái lý luận
Quốc Dân Đảng “cướp công” kháng chiến có hợp lý hay không?

Người Cộng sản Việt Nam đã không cướp công của ai cả. Tác phẩm chính trị, kinh tế, lịch sử
hiện nay của Việt Nam là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng Việt Nam đang đi về đâu?

Trước hết, trên bình diện rộng lớn về một viễn kiến chính trị cho tương lai, người Cộng sản Việt
Nam, cho đến nay, 1991, vẫn tiếp tục xác nhận lý tưởng Xã hội chủ nghĩa, mô thức Marxist-Leninism.
Họ vẫn tin vào rốt ráo tính của những dự phóng ý thức hệ mà lịch sử và nhân loại đã đào thải. Hãy
bình thản nhìn lại ý nghĩa của cách mạng và chính trị.

Những vận động cách mạng, chính trị, xã hội đều nằm trong sự vật lộn của con người đương đầu
với vấn nạn ngàn năm về mục tiêu tối hậu của lịch sử và giá trị hiện hữu. Những chuyển biến liên tục
trong khoảng năm thế kỷ qua đều nhằm đánh thức và mở lối những con đường có thể của ý thức. Một lộ
trình đã được mở ra là “lịch sử tuyệt đối luận” không còn bị kềm kẹp bởi ảnh hưởng thần học. Nhân
loại kinh nghiệm tuyệt đối luận này qua kinh nghiệm Cộng sản trong suốt thế kỷ qua. Tinh hoa của hệ
thống triết học chính trị Marxism thu gọn trong niềm tin rằng vật thể cấu tạo tiền đề cho ý thức. Xuống
một mức nữa, Marxism muốn lấp cái hố sâu chia cách cá nhân và xã hội để chấm dứt hiện tượng vong
thân cho nhân loại. Cơ chế xã hội không thỏa mãn được lý tưởng nhân bản là nguồn gốc thao thức
không cùng để tìm cách phế bỏ. Niềm tin vào khả năng của con người có khả năng kiến tạo cơ chế
phản ảnh giá trị nội tại chủ quan là động cơ cách mạng thường trực. Nhưng niềm tin đó đã được hiện
thực chưa và có thể thành đạt không?

Hãy nhìn vào lịch sử cận đại. Hãy nhìn vào Việt Nam. Hố ngăn cách giữa giá trị nội tại giữa cá
nhân và cơ chế xã hội lại càng sâu thẵm. Tình trạng vong thân, tha hóa ở nước nhà còn trầm trọng hơn
ở các nước tư bản, hay ngay cả những quốc gia nghèo đói lạc hậu không Cộng sản. Nền tảng triết học
của Marxism sụp đổ trước kinh nghiệm lịch sử từ các quốc gia theo chủ nghĩa Cộng sản.

Lịch sử không thể uốn nắn bằng tuyệt đối luận, lãnh đạo bởi một thiểu số mang ảo tưởng. Lịch sử
là tiến trình chọn lựa hợp lý, vừa phải, trong giới hạn của thời đại, hoàn cảnh và con người. Lịch sử là
một trường tiến hóa bất tận. Lịch sử phủ nhận chủ nghĩa Cộng sản vì nó không đáp ứng được nhu cầu
phát triển kinh tế, cải tiến xã hội, giáo hóa con người. Nó đè bẹp và bóp chẹt giá trị nhân bản vì bản
chất độc tài và hoàn cảnh đời sống kinh tế, vật chất khó khăn. Nó không mở lối tự do để đáp ứng
những ước vọng phổ quát cho cá nhân. Nhân loại đã đổ quá nhiều máu xương và nước mắt để thử
nghiệm xã hội chủ nghĩa. Cái mà người Cộng sản Việt Nam phải công nhận bây giờ là xã hội chủ nghĩa
không có tương lai cho nhân loại và cho dân tộc.

Nghĩa 1à, Yêu nước là phải từ bỏ xã hội chủ nghĩa. Lúc này và bây giờ!
 

***



Cách đây hơn một thế kỷ rưỡi, Karl Marx bắt đầu bình chú về cơ chế chính trị của các quốc gia
Âu châu thời đó. Marx mở đầu bằng công trình phê phán luận đề chính trị quan trọng nhất của Hegel
thời đó, Triết Học Pháp Quyền. Marx viết,

 
Cái chế độ chính trị lỗi thời đã trải qua một lịch sử đầy thảm trạng bởi vì cơ chế quyền lực của nó đã biến ước

vọng tự do của con người thành ảo vọng. Sờ dĩ chế độ này mang bản chất bi thảm là vì nó tự buộc cho mình một nội
dung hãnh tiến vô vọng. Hễ cái chế độ này vẫn ngoan cố chống lại nguyên tắc và lý lẽ mới của thời đại, thì chính tự
bản chất cùa nó là một lỗi lầm lịch sử... Chế độ này là vở hài kịch to lớn của thế giới mà tất cả những anh hùng của nó
đều đã bị khai tử. Lịch sử tiến bước và sẽ không bỏ sót một ai. Nó sẽ đi qua những sân khấu mà chung cuộc sẽ vất bỏ
những chế độ lạc hậu vào nghĩa trang. Sân khấu cuối cùng mà lịch sử vừa mới bước qua là cả một vờ bi hài kịch khủng

khiếp.(209)

 
* * * *

 
Lịch sử là tiến trình của nỗ lực con người - cá nhân - tự cai quản chính mình, tự ý thức về mình,

tự làm chủ được mình, tự thắng mình, tự vượt qua đau khổ, tự hòa nhập khách quan với chủ quan để
thực hiện hóa tự do. Như Hegel đã nói thì lịch sử là sự chuyển hóa tiệm tiến của lý trí. Cách mạng
hướng thượng là nỗ lực xây đắp tương lai bằng những kết quả lịch sử đã được tích trữ. Tiến bộ đích
thực là tinh thần của tương lai trở về hòa nhập và bắt tay với nỗ lực hiện tại.(210)

Trong đó, quốc gia là cơ chế vận hành lịch sử. Và luật pháp đóng được thế đứng cung cấp cơ
hội, tự do tích cực, phương tiện cho sự thể hiện tiềm năng và ý lực cá nhân. Quốc gia trong lý tưởng
này phải là một tập thể được sống chung trong cơ chế dân chủ pháp trị. Chỉ có luật pháp thể hiện được
năng lực ý chí và lý trí để được tự ý thức, tự quản của cá nhân đối với xã hội.

Luật pháp là máu huyết của cơ thể quốc gia nuôi dưỡng những tế bào quốc dân. Hướng đi của
quốc dân là tiến trình nâng cao ý thức về chính mình. Luật pháp, khi kiến tạo bởi cơ chế chính trị dân
chủ, thể hiện được chính nội tâm của cá nhân.

Luật pháp, từ đó, là ngôn ngữ của tự do. Luật pháp là hơi thở của lịch sử.
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1 Thí dụ, cho đến năm 1990-1991, khẩu hiệu ở các thành phố Việt Nam vẫn còn sặc mùi chiến tranh mang cực đoan và tuyệt đối

tính đến nực cười: “Cương quyết diệt sạch văn hóa phẩm phản động”, “Quét sạch bè lũ phản cách mạng”, “Đảng Cộng sản Việt Nam
quang vinh muôn năm”… Trong một phiên tòa xửa một băng đảng ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1990, ngoài cổng vào của tòa án có
căng biểu ngữ “Tòa xử án bọn băng đảng Trần Văn X.”

2 Từ điển tiếng Việt, của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (1988), định nghĩa “công lý” là “Cái lẽ phù hợp với đạo lý và lợi
ích chung.” Tuy nhiên, ở đây chúng tôi muốn nói chữ “lý” là “lý trí.”

3 Trong cuốn The Open Society and Its Enemies (Xã hội mở và những kẻ thù) Karl Popper cho rằng chủ thuyết này của Plato
mở đầu cho ý thức “historicism” (sử định luận), phát sinh ra triết học Hegel và sau đó là Marxism.

4 Nhưng sau 1975, ngư dân Việt Nam bị đánh thuế rất nặng, và trong nhiều trường hợp, bất công. Nạn tham nhũng, bóc lột, tống
tiên lan tràn. Năm 1989-1990, tôi đã đến vùng biển Đà Nẵng, Vũng Tàu, Long Hải... đã chứng kiến cảnh “chủ tàu” xây cất nhà cửa sang
trọng cho họ; trong khi dân chài lưới sống trong cảnh khốn cùng.

5 Độc giả không đồng ý ở đây có thể lý luận rằng: “Không cần nhân danh luật pháp, một vài bà bán hàng có thể chạy đến, vì
thấy “chướng mắt”, ôm lấy người phụ nữ kia la lên “Thôi đi bà ơi! Bà tha cho nó đi!” rồi kéo bà ta đi xa, cởi trói cho đứa trẻ chạy đi.
Nhưng đó chỉ là vấn đề đạo đức. Sự thiếu can thiệp ở đây nói lên sự thiếu vắng lương tâm của đám đông - một dấu hiệu của sự xuống
cấp đạo đức xã hội Việt Nam gần đây.

6 Triết học về đạo đức quốc gia, trong truyền thống Tây phương có hai trường phái: [1] Trường phái Rousseau và Kant quan
niệm dân chủ, pháp trị trong đó luật pháp là sự thể hiện của ý lực phổ quát và tổng thể (general and collective will) để thỏa mãn nhu cầu



lịch sử mang phạm trù hành động của cá nhân để tổng hợp được một cơ chế tiến hóa giữa nhu cầu lý trí và ý thức trên căn bản kinh
nghiệm của đời sống và thực tế xã hội; [2] Trong khi đó, Hegel, đại diện cho trường phái thứ hai, có căn bản của triết học Plato, đi xa
hơn Kant và Rousseau, quan niệm cá nhân, với vai trò công dân, là bánh xe của Thượng đế, của Tinh Thần Tạo Hóa (“Geist”) phải phục
vụ quốc gia, để tìm về với “Geist” để ý thức được vê chính mình.

Hegel cho một nội dung và sứ mạng thần học trong vai trò quốc gia và cá nhân; trong khi đó Kant và Rousseau thì không. Tuy
nhiên, về cản bản pháp trị, hai trường phái này, nếu bỏ ra ngoài phạm trù siêu hình, thì không có gì khác nhau.

7 Karl Marx, trong giai đoạn phác họa triết học Cộng sản, nhấn mạnh đến gánh nặng huỳên nhiệm của tư hữu và sự giải phóng
con người ra khỏi sự bận tâm tư hữu này. Marx nói, “Chủ nghĩa Cộng sản là sự tiên nghiệm hóa (transcendence) một cách tich cực để
dem con người ra khỏi sự bận tâm tư hữu này bằng cách giải phóng họ ra khòi ý thức tư hữu vốn trói buộc và nô lệ hóa ý thức cá nhân."
(Economic and Philosophical Manucripts 1844)

8 Ngôn ngữ của quy luật nây ngay cả trong nguyên bản Anh văn cũng phức tạp: “No interest is good unless it must vest, if at all,
not later than 21 years after some life in being at the creation of the interest.”

9 Ví dụ như trường hợp Việt Nam, phần lớn thành phần đảng viên Cộng sản gia nhập đảng Cộng sản cho lý tưởng độc lập quốc
gia và công lý xã hội. Họ là những người dân lương thiện, chân thành và có đạo đức cao. Nhưng khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt
được quyền lực chính trị thì các thành phần cai trị chuyên chính còn chỉ bao gồm phần lớn những cán bộ có phầm chất thấp, biến dạng,
thiếu đạo đức, đặc biệt là thành phần lãnh đạo kinh tế.

10 Hans Kelsen, một nhà luật học danh tiếng của Đức, không phân biệt quốc gia và luật pháp. Trong cuốn A General Theory of
Law and State, Kelsen cho rằng luật pháp là quốc gia, và ngược lại.

11 Như trường hợp di cư vĩ đại của người Việt Nam ra ngoại quốc năm 1975 và sau đó. Đây là chọn lựa từ bỏ quốc gia và tư thế
công dân nhưng vẫn giữ tình cảm dân tộc và đất nước. Họ từ chối thế chính thống của chính quyền và quốc gia của người Cộng sản Việt
Nam, mặc dù họ vẫn là người Việt, trong tình tự dân tộc Việt.

12 Anh quốc không có hiến pháp thành văn mà chỉ có một hệ thống pháp lý tổng hợp của truyền thống và tiền lệ pháp chế mà
thôi.

13 Những đặc thù của hiến pháp Hoa Kỳ là sự ngấn gọn, tổng quát để cho phép sự diễn giải được linh dộng theo thờỉ gian và
hoàn cảnh.

14 Hans Kelsen dề nghị trong cuốn General Theory of State and Law (Lý Thuyết Đại Cương Về Quốc Gia và Pháp Luật)
(1945) rằng nên có một tòa án hiến pháp, chỉ định bởi lập pháp, để duyệt xét tính hợp hiến của một đạo luật quốc gia. Hiến Pháp Đệ
Nhất Cộng Hòa Miên Nam Việt Nam (1957-1963) có điêu 86 quy định "Viện Bảo Hiến" cho mục đích này. Nhưng "Viện Bảo Hiến"
cũng như Quốc Hội là những cơ chế mang bản chất năng động chính trị nhất thời cao độ khó mà giữ được vị thế dộc lập, thuần pháp lý.
Tôi đề nghị là chỉ có Tối Cao Pháp Viện - như mô thức Hoa Kỳ - có quyền cứu xét tính hợp hiến của đạo luật; nhưng, muốn phán quyết
một đạo luật là bất hợp hiến phải cần toàn thể hay ít nhất là ba phần tư chánh án - hơn là đa số đơn giản.

15 Hay “Chúng ta muốn gì trên cơ bản là một quốc dân?”
16 Các sách của Vũ Tài Lục viết thiếu quy tắc, pháp cú và cấu trúc văn phạm theo tiêu chuẩn sách nghiêm chỉnh. Lục viết theo

Hán văn, thiếu trích dẫn, dịch ý của sách khác không dẫn chứng. Mặc dù có nhiều nội dung và ý tưởng trí thức, sách của Lục, vì lối trình
bày của nó, chỉ thích hợp cho giới quần chúng có trình độ thấp hoặc cho các loại chính trị gia quân đội hay với trình độ thấp.

17 Những dữ kiện này được viết trưỏc cuộc chính biến tháng 8/1991 ở Liên-Sô.
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