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DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN

DẪN ĐỊNH
Mỗi chúng ta luôn chỉ có một ngày để sống.
Mỗi một ngày trôi qua là một ngày trả giá cho chính
trị. Và mỗi chúng ta chính là những người quyết
định mức giá mà mình sẽ phải trả, tỷ lệ với mối bận
tâm và khả năng tác động của chúng ta tới chính thể,
thứ mà được thiết định, vận hành và tồn tại hoàn
toàn dựa vào ý chí của chính chúng ta.
Chính quyền thì luôn chỉ quan tâm đến nghĩa
vụ của mỗi người đã được thực hiện hay chưa và
trong thời hạn cho phép mà nó được hoàn thành càng
sớm càng tốt, chứ bộ máy sẽ không chút mảy may
suy xét hay đếm xỉa gì đến những quyền hạn của
chúng ta vì nó chỉ đem lại sự phiền toái cho việc cai
trị.
Khi không thể kiểm soát quyền lực của chính
thể thì nghĩa là nhân dân đã đánh mất đi ý chí và
sức mạnh, tức vị thế, của mình.
Con người chỉ có tính người chứ không có giai
cấp, vì nếu không như vậy, họ sẽ đấu tranh cho và
vì giai cấp chứ không phải cho giá trị con người,
thậm chí họ sẽ hy sinh tính người để định hình (tính)
giai cấp.
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HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊNH
Khi đối mặt với những đòi hỏi của cuộc sống
trong việc giải quyết các xung đột về lợi ích cũng
như về mặt mưu cầu của những con người trong xã
hội, chứng kiến những bất công xảy đến dữ dội trong
sự bất lực gần như hoàn toàn của luật pháp trước sự
thoái soát vô hình của guồng máy chính trị hoặc là
do bởi chính nó là nguyên cớ để làm nảy lên những
man khai đó, và nhìn vào những hành xử ngày càng
trở nên bạo lực trong sự mất phương hướng của đám
đông vô minh nhưng đầy phẫn nộ, quả thực mỗi một
con người nếu có nhận thức tỉnh táo và không chút
thiên vị nhất định, đều không khỏi khiếp sợ trước
một vòng xoáy khủng hoảng khốc liệt và trầm trọng
như thế về mọi mặt của nó.
Chính vì lẽ, có thể nhận thấy sự đặc biệt nguy
hại cùng những hậu quả khôn lường mà những con
người vô dạng, chỉ còn niềm tin vào sự tước đoạt
bằng bàn tay của mình trước kẻ khác, vẫn mạnh dạn
và lớn tiếng bảo vệ cho các hành động sai trái đó một
cách vô cớ, tôi không thể hòa mình vào trong cuộc
sống dị chủng đó và tuyệt nhiên, tôi luôn dè chừng
nó với những cảnh báo khá rõ ràng dành cho những
tâm can đang hung nộ và quẫn bách mà tưởng như
mình đang rất sáng suốt kia. Tôi cho rằng, nếu chúng
được cổ vũ hoặc là nhận được sự bỏ mặc để cho nó
cứ thế diễn ra trong đời sống, tức là tiếp tục dung
dưỡng những hành xử thô bạo lẫn gian trá giữa con
người với con người mà vứt bỏ mọi ước lệ của luật
pháp, thì không thể nào, dù có đặt bao nhiêu kỳ vọng
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tốt đẹp đi nữa, xã hội này sẽ không thể có bất cứ cơ
hội nào để trở nên là một cộng đồng người tử tế và
trật tự một khi nó được vận hành trên nền tảng hầu
hết là dựa vào và bằng những sự tồi bại và tha hóa.
Chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ được một
điều hiển hiện lên mỗi ngày ngay trước mắt chúng
ta, trong lòng đất nước đang diễn ra quá trình phân
rã ngày càng lớn và sâu sắc mà không có một chút
chừng mực hay hạn định nào giữa các lớp người, và
đồng thời từ đó lại kéo theo một sự kết nhóm khá rõ
ràng giữa những người cùng chung quyền lợi hoặc
do những đặc điểm tương đồng về nhiều điều kiện
mang tính tự nhiên và xã hội – họ ly tách nhóm này
và ở nơi này mà rồi lại hòa tụ vào (thành) một nhóm
khác và tại một nơi khác chỉ bằng những điểm
chung, tạm gọi là đồng nhất về mặt mưu cầu mang
tính thỏa dụng hoặc chỉ là có niềm tin (kể cả mơ hồ)
vào nó – mà chúng không thể dung hòa hay xâm lẫn
vào với nhau được nữa. Từ việc khác biệt vùng
miền, từ niềm tin tôn giáo, ý thức hệ lịch sử, học
thuyết chủ nghĩa, từ sắc tộc dân số, điều kiện học
vấn cho đến mối bận tâm về chính trị hay luật pháp.
Tất thảy những sự phân định trên đã ngày càng dồn
đẩy những lớp người tiến tới những lợi ích đối
kháng, dần gay gắt quyết liệt hơn và cuối cùng là
phải đối mặt với sự bài trừ, triệt tiêu những quyền
lợi của nhau mà không phải là củng cố hay hỗ trợ
hoặc là sự liên kết thúc đẩy nào đó được khởi tạo
nên.
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Ngay từ một đứa trẻ được sinh ra trong gia
đình, được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục để dần
lớn lên trong quá trình sinh trưởng, cũng bỗng nhiên
mang màu sắc của những con người nhân danh sự
bảo đảm lợi ích của mình mà bó buộc chúng dần trở
nên phải nuông chiều, thậm chí bắt chước theo
những áp đặt và kỳ vọng đầy định kiến từ người lớn,
mà xuất phát thực chất và hoàn toàn bằng lòng ích
kỷ trong ham muốn quyền lực được kiểm soát của
cá nhân từ những kẻ trưởng thành. Người ta sẽ giải
thích với những luận cứ nghe có vẻ hết sức hợp lý
nhờ những nguyên tắc mà chính người đó đã thụ đắc
được cộng thêm những giáo điều của xã hội đã được
tạo ra từ lúc trước khi có cả sự tồn tại của anh ta trên
cõi đời. Vậy nên những đứa trẻ đó chỉ là một mô
phỏng khá sâu sắc bản chất của xã hội đã lạc hậu
trước đó và của người mang chức phận nuôi nấng
chứ không phải là một thể trí được khai phá bằng
những cánh cửa mới đang chờ đón phía trước.
Những nô lệ được nhào nặn dựa vào những viễn
cảnh hết sức tươi đẹp nhưng chúng không được xây
dựng và tạo kết nên từ chính ý chí và bằng cuộc sống
của những thế hệ đang dần trưởng thành đó.
Những hệ tục và thói quen đã bao bọc và duy
giữ cộng đồng, lớn hơn là một tổ chức dân cư với
quy mô tổng quát cấu thành quốc gia, sẽ chỉ đẩy
những cá thể, dù có hiểu biết và với tinh thần cương
quyết muốn phá bỏ những trói buộc vô hình đó đến
đâu, dần trở nên thua cuộc và tiệm cận đến những
mưu cầu cố hữu của đám đông lạc hậu. Luật pháp
đôi lúc cũng phải bỏ cuộc và phải chấp nhận, dẫu đã
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sẵn có chế tài hoặc sự đối áp rõ ràng, những đòi hỏi
mà nhóm người đó nhất quyết phải đạt được hòng
khẳng định sự tồn tại và mức độ quan trọng cũng
như sự đúng đắn thỏa đáng của mình. Đối với
(những) nhóm người này, mưu cầu và tư tưởng của
họ vừa là triết lý vừa là luật pháp tối ưu mà không
cần phải bàn cãi. Họ một mực cho rằng, những giá
trị nằm trong cốt lõi số đông của cộng đồng đó, là
sức mạnh có thể đảm bảo hoặc duy trì hữu hiệu một
cách hài hòa các lợi ích, kể cả là đối kháng, của (toàn
bộ) những nhóm người còn lại.
Như vậy, cứ hết nhóm này rồi lại lớp người
khác, từ tầng lớp kia tới giai cấp nọ, luôn muốn chen
chân và ngoi lên soán ngôi để có thể đứng trên vai
những kẻ tầm thường khác nhằm mong muốn có thể
áp đặt được một nguyên tắc nào đó hòng giải quyết
cho thoả cái quyền lợi của mình một cách nhanh
nhất và cũng dễ dàng nhất. Nhưng việc tranh giành
trực tiếp kiểu này lại không đem lại kết quả thoả ý
cho bọn họ, những kẻ vẫn luôn cất giữ một sự ác
cảm cố hữu và sâu sắc với chính trị, nhưng thật tâm
là họ lại muốn cai trị hết thảy người khác dưới đế
giày của mình một khi có cơ hội. Và không ai tỏ vẻ
nhân từ như bọn họ trong đời thường khi đối đãi với
nhau một cách xã giao, nhưng cũng sẽ không ai hung
ác và man dại như chính những người này khi lợi ích
thiết thân của họ bị đụng chạm đến, ngay cả chính
quyền cũng chưa chắc có thể là nơi họ cần đến và
hoặc là chính tổ chức này cũng chưa hẳn là một thực
thể làm tốt việc đó cho dân chúng, vì họ chẳng tin
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vào chính trị cũng như các phương pháp của chính
trị.
Cũng có thể không quá vội vã để kết luận hay
phán định về một sự thật rộng lớn và phức tạp đến
vậy, nhưng với một lề lối sống nếu không quá phụ
thuộc vào tự nhiên thì lại lệ thuộc vào những kẻ khác
mang đến những an nhàn cho mình mà chấp nhận nó
như một nét văn hoá được nguỵ trang dưới một diện
mạo cởi mở và cầu thị, kỳ thực họ lại là những kẻ vô
cùng ích kỷ và bảo thủ khiến chúng ta không thể có
đúc kết nào khác mà có thể chính xác hơn. Sự an
lòng nhưng phần nhiều là thiếu trình độ, phẩm chất
và cốt cách khiến cho những nhóm người trong xã
hội, dù đã qua nhiều các thế hệ dày công tìm kiếm,
khai hoá và rồi kể cả đã lần lượt được trải nghiệm
thụ động các thể chế chính trị, lại dường như không
muốn hoan nghênh đón nhận và tích cực thay đổi để
hoàn thiện và tốt đẹp hơn lên, chỉ trừ khi cả dân tộc
cùng bị dồn đẩy và bức áp đến cùng đường mà quá
khổ cực. Và thế là, văn minh là một lối thoát bất đắc
dĩ chứ không phải là một lựa chọn (chủ động) có ý
thức như là một xu hướng tất yếu và khả quan. Hoá
ra một dân tộc tỏ ra hiền hoà, thân thiện và cởi mở,
lại gặp rất nhiều trở ngại ở tính cách co cụm và phân
biệt như những kẻ chỉ có sự kỳ thị dành cho nhau
nhưng với bề ngoài tỏ ra khá gần gũi, công bằng mà
trong tâm thức thì lại luôn muốn được sở hữu (thụ
đắc) nhiều hơn, nhìn nhận cao hơn người khác, đứng
trên người khác như một biệt tính quá đậm đặc ở
trong chủng tộc người này. Cả một dân tộc luôn né
tránh và sợ hãi câu chuyện Dân trị và chính quyền,
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dễ dàng chấp nhận hoặc là du di một cách dễ dãi cho
chính thể cầm quyền, nhưng cũng có thể chẳng cần
đến sự có mặt của nó để giải quyết hầu hết các sự vụ
trong cuộc sống, trong khi ai cũng tỏ vẻ khôn ngoan
và đạo mạo như bậc thánh hiền mà thực ra họ lại chỉ
cần những món lợi vô cùng rẻ rúng hoặc một không
gian sống hết sức chật hẹp. Họ muốn đạt được giá
trị nào đó, nhưng sẵn sàng để (những) người khác
phải trả giá lớn hơn những cái mà họ (dự tính) nhận
được, miễn bản thân họ thoả mãn là đủ để có thể
biến các suy tính thành hành động trên thực tế. Họ
muốn kiểm soát người khác nhưng chỉ để thấy được
rằng những người đó thấp kém hơn và khổ sở hơn
chứ không nhằm mục đích làm cho tất cả cùng trở
nên tốt đẹp hơn và được an toàn hơn.
Ở đây, không phải hẳn chỉ là câu chuyện của
trình độ dân trí, mà cốt yếu và nặng nề nhất là văn
hoá không cởi mở với chính trị với một ánh mắt nếu
không sợ hãi đến mức thần phục và lệ thuộc vào
quyền uy thì cũng tỏ ra dè bỉu hoặc bất cần tới sự
hiện diện cuả nó. Ngay cả những lớp người được học
tập ở những quốc gia văn minh, sau nhiều năm được
sống dưới những giá trị tự do và dân chủ, vẫn trở về
nguyên dạng là những con người chẳng mấy thay
đổi về khí chất và nhận thức liên quan đến các giá
trị nội tại của một thể chế đem lại. Họ lại bị trói buộc
về thân phận bên dưới của mình trước quyền lực mà
đáng ra nó phải là theo chiều hướng ngược lại. Vậy
nên họ, nếu được và nếu có, lại tham gia vào đời
sống chính trị một cách có chủ đích chỉ để làm lợi
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cho bản thân hoặc để được quyền uy bảo bọc, che
chở.
Nhưng đó là thành quả, hay có thể gọi là di
chứng, của một nền chuyên chế từ các thành trì quân
chủ độc tài để lại, trải qua các cuộc chinh biến, bể
dâu hỗn loạn trong nhiều thập kỷ và rồi đến việc con
người chưa thể thoát ra được thân phận tôi tớ của
một thứ chủ nghĩa độc đoán và độc quyền, nên người
dân như những con người vô hướng và bất lực trước
các bức áp của những bàn tay cuồng bạo hoặc kinh
nhược trước sự mường tượng về sự thay đổi mà biết
đâu chúng lại xảy ra theo những cái cách đã từng trải
qua. Tức là mỗi con người còn chưa thể định hình
được bản thể và tâm tính của chính mình dưới những
chuyển biến thời cuộc qua các giai đoạn thăng trầm
trong lịch sử mà còn kéo dài đến hiện tại. Chính vì
cái giá phải trả cho độc lập là quá lớn và quá khủng
khiếp nên con người ta còn chưa hình dung ra các
giá trị của tự do và dân chủ quý báu nhiều đến như
thế nào trước mắt họ mà ngay trong bản thân họ đã
luôn gắn chặt vào chúng kể từ khi được sinh ra. Họ
sợ bị cai trị và “đày đoạ” bởi ngoại bang nên thà rằng
họ chấp nhận bị cai trị bởi chính đồng loại của mình
còn tốt hơn là phải để tâm thức dành cho sự lựa chọn
một mô hình chính trị xa vời nào đó.
Vậy là cả một xã hội này càng trở nên phân
tách và nhỏ bé trước thời đại, ngày càng trở nên rời
rạc và lạc loài không chỉ trên chính mảnh đất quê
hương mình mà còn cả đối với nhân loại. Mọi lớp
người sinh ra và lớn lên chỉ cố mọi cách làm sao thâu
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đoạt các lợi ích cho bản thân trở nên sung túc và
đẳng cấp hơn so với những kẻ là nạn nhân của những
tước đoạt. Vòng xoay tước đoạt cứ tiếp diễn và luân
chuyển giữa các lớp người trong xã hội, những thảm
cảnh và tương lai mịt mùng bao trùm và phủ lấp.
Thân phận con người chỉ như những món lợi được
ngang giá vì không có luật pháp che chở và cũng vì
bởi họ không định đoạt vị thế của mình là chủ thể
của chính trị một cách chủ động.
Chính bởi quyền lực bất định nên đã tạo dẫn
một hành trình vô định.
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QUYỀN LỰC: NHÂN DANH VÀ TƯỚC ĐOẠT
Khi một nhóm người nào đó có thể tự biến
mình trở thành một vị quan tòa trong việc nhân danh
trừng trị cái ác hay điều sai trái, hoặc một chính
quyền luôn sẵn sàng tách mình ra khỏi hình hài của
luật pháp và ngăn cấm hoặc trừng phạt những người
chống lại điều này, thì mỗi ngày đối với đất nước ấy
sẽ luôn là một cuộc chiến tranh khốc liệt và lãnh thổ
của quốc gia đó là một vùng đất hoang tàn của mọi
tội ác mà tất thảy đều nhất mực khẳng định mình
đang làm một điều đúng đắn hoặc ít nhất là phù hợp
về mặt đạo đức hay tính người, chỉ cùng với một mục
đích cao cả duy nhất là nhằm duy trì trật tự xã hội.
Luận bàn tới những vấn đề rộng lớn và phức
tạp liên quan đến yếu tố tổ chức con người và kết
cấu xã hội như trên đây chúng ta cần phải đặt ra một
câu hỏi khá là hiển nhiên: vậy làm sao có thể quản
lý và điều hòa được một xã hội mà gồm rất nhiều
những tầng lớp lợi ích, nhiều khi là đối nghịch, trong
một tổng thể thống nhất dưới tầm soát của nhà nước
- và đương nhiên đó là quyền lực được nhận ủy
quyền của tất cả, hoặc được hiểu là như vậy, số dân
trong một quốc gia? Có phải vì lý do đó mà mỗi cuộc
bầu cử người ta phải phân chia thành các đơn vị theo
lãnh giới hành chính trong phạm vi có thể phân định
dựa vào những tiêu chuẩn cộng đồng nhất định? Tất
nhiên là không một chính quyền nào có thể di
chuyển nhóm dân số nào đó từ khu vực này tới khu
vực khác không phải là nơi cư trú của họ để thực
hiện bỏ phiếu chỉ vì họ có vẻ khác nhau về trình độ,
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mặt mưu cầu, lợi ích hay niềm tin tôn giáo. Cũng
không một bộ máy nào lại đi làm một việc vô nghĩa
là thống kê hoặc thăm dò để phân nhóm dân cư ra
như vậy, vì nó đi ngược lại mọi chuẩn mực về sự
bình đẳng đối với vị thế cũng như toàn bộ sự thống
nhất trong các quyền con người vốn được đảm bảo
bằng Hiến pháp cũng như luật pháp thực định.
Vậy với một ô hợp những con người nhỏ mọn,
bảo thủ lại luôn muốn trở thành quan trọng và là kẻ
lãnh đạo xã hội thì ý chí của nhóm nào mới trở thành
ý chí chung nhất và có quyền lực cao hơn cả? Thứ
gì mới là chuẩn mực cốt lõi để làm thoả lòng những
tâm thức vô cùng thiếu nguyên tắc và kỹ năng chính
trị kia? Và khi nào thì chúng có thể áp đảo tất cả để
là một lực lượng có uy thế vượt trội?
Có hai thứ mà có giá trị chính yếu để được
dùng làm điểm tựa trong các cứ luận giải thích cho
việc thiết định nên một chính quyền không thể gì
khác hơn, ngoài hai điều kiện toàn hảo sau:
i) Một là dựa vào tính thống nhất về chủ
quyền quốc gia (bao gồm lãnh thổ, quốc tịch và
dân chủng tộc); và
ii) Hai là dựa vào việc bảo hộ mang tính tối
cao các giá trị chung (phổ quát) nhất thuộc về con
người.
Như vậy có nghĩa là, những gì mà làm lý do
cho một chính thể được thiết định nên và tồn tại
chính là nhờ bởi hai yếu tố: tính thống nhất và tính
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chung nhất những giá trị thuộc về con người. Và do
đó, không có ý chí của nhóm nào, dù đông đảo đến
nhường nào đi nữa, có thể được coi là tối thượng
hoặc hoàn toàn đúng đắn để tôn tạo nên làm triết lý
và sức mạnh của chính quyền.
Ở đây ta cần phải nhấn mạnh về tính tối cao
các quyền năng của một con người tự nhiên, nhưng
phải là phổ quát và cũng là cơ bản nhất cho một con
người mà đủ để họ thấy được sự an toàn thiết yếu,
chứ hoàn toàn không phải là luôn đảm bảo sự công
bằng thông qua nguyên lý “đề cao quyền lợi số
đông” hoặc đặt lên trên tất cả là “lợi ích cái toàn
thể”. Bởi tính cân bằng của sự công bằng (dưới dạng
cách bình quân đồng đều) này thực chất lại trở thành
một trở ngại và thậm chí là một mối nguy hại tiềm
tàng nếu nó nhất mực được đảm bảo bằng mọi lẽ,
trong mọi thời điểm và với mọi điều kiện. Chúng ta
hoàn toàn có thể thực hiện việc suy nghiệm nhờ vào
việc đối chiếu và dẫn cứ tới những quốc gia đã từng
vấp phải trong lịch sử để thấy ngay được rằng, nhằm
để duy trì sự cân bằng này theo ý chí, mục đích của
chính quyền thông qua các chỉ lệnh áp đặt từ các
thiết chế quyền lực nhà nước đã dẫn tới một sự đổ
vỡ hoặc tan rã thể chế tất yếu, và rộng hơn là đất
nước đó trở nên là một quốc gia thất bại, khi nhất
mực bằng mọi giá phải duy trì mục tiêu và trạng thái
đó từ nhà cầm quyền.
Sự cố gắng làm cho cân bằng giữa các (nhóm)
lợi ích từ phía nhà nước, thực chất là nhóm người
được bầu hoặc bổ nhiệm vào các chức vụ trong bộ
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máy công quyền, dù xét theo mọi góc cạnh và bằng
sự khách quan nhất, lúc nào cũng luôn mang màu
sắc hoặc ẩn chứa phần lớn trong nó những bảo hộ
đặc quyền dành cho nhà cầm quyền mà sẽ hy sinh
quyền lợi của (những nhóm) người dân sự một khi
có sự xung đột hoặc buộc phải lựa chọn để dẫn đến
một sự định đoạt đối với lợi ích giữa các nhóm (tổ
chức) người này. Quyền lực nhà nước luôn được ưu
tiên và ưu đãi hơn, nó có cơ hội để áp đặt và thực
hiện trước bất kể các yêu cầu, sự phản đối, khiếu nại
hay khuyến nghị nào so với từ các nhóm lợi ích
khác. Bởi quyền lực nhà nước là trực tiếp và được
bảo hộ bằng sức mạnh của sự cưỡng chế ngay lập
tức đối với những (nhóm) người bất tuân và chúng
được cụ thể bằng các quy định của luật pháp. Người
dân chỉ có thể lựa chọn việc kháng cự lại các chỉ lệnh
áp đặt đó bằng tiếng nói phản đối và bất bình trước
tiên, rồi tiếp đến là việc khiếu nại hoặc khởi kiện,
nhưng cũng lại phụ thuộc vào hệ thống và cấu trúc
quyền lực của thể chế, bao gồm: lập pháp, hành pháp
và tư pháp - thực chất cũng là các nhánh quyền lực
nhà nước trong tổng thể quyền lực đã được ủy nhiệm
và thiết tạo từ dân chúng mà ra.
Rõ ràng có thể thấy được một khoảng cách
nhất định đã được định hình về vị thế và con đường
đi tới sự bảo vệ người dân bằng luật pháp. Hành vi
chính trị của bộ máy, cơ quan nhà nước sẽ có thể tác
động, gây ảnh hượng hoặc làm cho thiệt hại một
cách trực tiếp tới quyền lợi của người dân ngay tức
khắc, nhưng để ngăn chặn được nó, mặc dù là vị thế
làm chủ quyền lực và làm chủ nhà nước đó, nhưng
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họ lại rất mất thời gian và đôi khi là buộc phải chấp
nhận nó xảy ra trước khi có thể hạn chế hay đình
hoãn được các hậu quả của nó, mặc dầu chúng có
thể được xuất phát từ các hành vi có những dấu hiệu
sai lầm khá hiển hiện. Đây là một khoảng trống về
mặt bảo hộ quyền lợi đối với dân chúng. Hơn thế
nữa, người bị áp đặt một chỉ lệnh từ phía chính
quyền trong một sự vụ nào đó, có thể còn gặp phải
sự công kích, phản đối hoặc gây khó khăn ngay từ
những nhóm người (dân sự) khác hoặc là bởi công
luận, chủ yếu là mặt truyền thông. Đây chính là mâu
thuẫn quyền lợi về mặt xã hội và cả chính trị mà
chúng luôn tồn tại đồng thời đối với bất kỳ ai. Quốc
gia có dân số càng lớn lại càng tồn tại những xung
đột này dày đặc một cách quyết liệt và mang tính
thường xuyên hơn.
Bộ máy quyền lực nhà nước, sẽ luôn phải đảm
đương bốn loại vị thế cùng lúc mà nó cũng đồng thời
là quyền lợi (mang tính động cơ và áp đặt) lẫn trách
nhiệm (rất hiếm khi được đề cập, chỉ trừ khi nó lại
trở thành một đặc quyền được đưa ra để mặc cả trong
việc giải quyết với kẻ thứ ba) của chính nó: đầu tiên
là việc đại diện thực hiện quyền lực cho toàn thể
nhân dân, sau khi đã làm đồng nhất toàn bộ các số
phiếu hoặc là lờ đi các quan điểm, chính kiến của
những (nhóm) người không đồng thuận; tiếp theo là
ý chí của riêng thể chế chính trị – đây là một loại
quyền lực tiềm ẩn bên trong vỏ bọc ý chí của toàn
thể nhân dân mà chỉ cần thời cơ nó sẽ trở nên là một
nguyên hình khá rõ rệt và tách biệt; kế đến là quyền
lợi của từng con người phục vụ cho bộ máy chính
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thể; và cuối cùng là vai trò công dân của mỗi cá thể.
Đây là một tồn tại nội tại tự nhiên của bất kỳ một thể
chế nhà nước nào.
Nhưng khi nào thì các mối tương quan này, cần
phải nhớ rằng chúng không thể nào cộng hưởng hay
trùng khớp, trở nên ít xung đột và có lợi cho xã hội
nhất?
Một chính quyền, luôn đan xen và tiềm ẩn
trong nó các lợi ích của bản thân guồng máy (tổ chức
nắm quyền) lẫn của từng cá thể phục vụ nó trong các
bổn phận công vụ. Bởi vậy, trong việc giải thích
những chính sách và việc đề ra các đạo luật, trong
việc thực thi và áp vận chúng vào trong cuộc sống,
nhà cầm quyền sẽ luôn có xu thế biến những nội hàm
trong các đạo luật làm sao cho chúng sát nhất với ý
chí của bộ máy, mặc cho họ vẫn luôn nại ra rằng
những quyền cơ bản và tự nhiên của người dân đã
trao cho họ vẫn luôn được toàn vẹn và bảo đảm
thống nhất thông qua các vận hành của chính quyền,
vì rằng, bộ máy quyền lực chỉ có duy nhất căn cớ và
lý do đó để duy trì sự chính danh hợp pháp của mình.
Nhưng đó chỉ là một sự gượng ép và cố gắng luồn
áp ý chí của tổ chức cai trị vào trong ý chí của toàn
thể, tức là nhân danh nó để (sẵn sàng cho việc) tước
đoạt các lợi ích của các cá thể hoặc những nhóm
người đang có xung đột hoặc trái khác so với nhà
nước nhằm bảo toàn cho lợi ích của chính cái chính
quyền đó.
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Chúng ta không thể chờ mong vào việc tự đề
cao vai trò công dân hay sự trong sáng với tư cách
đại diện cho nhân dân để kỳ vọng vào một hiệu quả
chính trị từ (các) cá nhân (hoặc bộ máy) khi thi hành
một công vụ nào đó. Mà theo một lẽ tự nhiên trước
nhất, anh ta sẽ luôn đòi hỏi (ngầm hiểu) chính bộ
máy đó sẽ là nơi để anh ta thể hiện hoặc tìm kiếm
được mối bận tâm liên quan đến mưu cầu của chính
bản thân anh ta, rồi sau đó mới đến mục tiêu của
những bổn phận khác mà anh ta đang chịu sự chi
phối - nhưng ở đó phải hàm chứa sự đồng thuận hoặc
sẽ ủng hộ cho các quan điểm, lợi ích tư lợi của anh
ta - được sử dụng đan xen vào để củng cố sức mạnh
cho việc thực thi hoặc từ chối làm một việc nào đó
theo chức phận của mình.
Việc nhân danh tổ chức hay bộ máy công
quyền, sẽ rất khó lòng cho thấy sự biểu đạt nó là một
sự đại diện hoàn toàn và tuyệt đối cho toàn thể người
dân, vì trong nhân dân đã luôn tồn tại vô vàn các
nhóm người có những đòi hỏi và quyền lợi khác biệt,
xung khắc hoặc tiêu trừ lẫn nhau; đi sâu hơn nữa,
ngay cả việc bỏ phiếu quá bán (hoặc theo đa số thông qua đơn vị bầu cử địa lý hoặc đại diện theo tỷ
lệ đảng phái chính trị) trong các cuộc bầu cử thỏa
mãn, chúng ta đã có thể hoàn toàn chắc chắn về việc
trong số quá bán (số đông) đồng thuận đó một điều
là ý chí hoặc mưu cầu của họ là giống hoặc tương
đồng nhau? Người ta có thể vì lẽ này hay lý khác,
bằng sự nhìn nhận do chưa có đầy đủ hoặc chính xác
thông tin, hoặc bị lợi dụng từ kẻ khác, hay là có thể
bởi bắt buộc phải chọn lựa vì cũng không có khuôn
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mặt nào khả dĩ hơn, mà cũng có thể họ chẳng quá
bận tâm đến lá phiếu của mình có tính quyết định gì
ở đây không vì sau khi trở về nhà thì mọi chuyện
vẫn như cũ?
Chỉ có một cách duy nhất để cho chính quyền
trở nên ít gây hại nhất cho quyền lực và nhân dân
khi trong chính bộ máy sẽ được phân tách thành
càng nhiều bộ phận độc lập càng tốt và đặc biệt là ở
các nhánh quyền lực không có sự kiêm nhiệm các
chức vụ hoặc vị trí chính trị lẫn nhau và mỗi vị trí
công vụ đều thực thi với trách nhiệm và vai trò công
dân cao nhất chứ không phải là vai trò đại diện công
quyền được xem xét ưu tiên hơn cả – tâm thức công
dân mới đảm bảo có thể dẫn dắt tâm trí một người
đảm nhận chức vụ (cả chính trị gia lẫn chuyên
viên)làm việc sáng suốt và tận tuỵ vì nhân dân nhất.
Nếu các bộ phận, cơ cấu hoặc thiết chế càng có sự
liên quan, trùng lắp về lợi ích hay quyền lợi hoặc
diễn ra sự đảm nhận lẫn lộn các chức vị chính trị,
chúng sẽ tự tìm cách liên kết lại với nhau và bênh
vực cho nhau, và đó là nguy cơ để quyền lực lại ngày
càng tập trung vào và bị thao túng bởi bộ máy quyền
uy. Vì mỗi khi các thiết chế càng có sự chồng lấn
hay lệ thuộc hoặc dễ dàng đồng thuận với nhau thì
cũng đồng nghĩa ý chí của (toàn thể) bộ máy chính
quyền sẽ sớm tới ngày hợp nhất làm một và được
tôn lên thành tối thượng, mà điều này sẽ cực kỳ nguy
hiểm đối với một chính thể vì nó tiệm cận dần đến
một sự chuyên chế và độc tài mà chỉ dùng sức mạnh
có được nhờ vị thế trở thành đám đông (đặc định và
đồng bộ) thống lĩnh để cai trị nhân dân.
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Chúng ta có thể thấy một điều khá hiển nhiên
là (nhóm) người được giao phó chức phận chính trị
thường chỉ nhân danh, dù về mặt danh nghĩa luôn
luôn đặt lên trên hết, cái toàn thể vốn đã được cào
bằng và làm tròn hoặc là không cần bận tâm về các
sự bất đồng đã tồn tại sau khi lá phiếu thiết tạo nên
chính quyền có hiệu lực, để thúc đẩy và làm sao thỏa
mãn các quyền lợi tư riêng của anh ta trước tiên; tiếp
đến là lợi ích chung của hệ thống chính trị anh ta
thuộc về; kế đó là tâm thức công dân mà nó bổ trợ
hay có lợi cho anh ta; rồi sau rốt mới là để phục vụ
cho cái toàn thể thuộc về nhân dân - cái thứ cuối
cùng này là mục đích chính yếu và phải được đặt lên
trước hết tất cả, nhưng trớ trêu thay chúng luôn bị
xem nhẹ và lờ đi trong mọi thời khắc mà chỉ đến khi
cần tới thì chúng mới hiện nguyên hình trở thành
một phương tiện trấn áp đầy sức mạnh và hữu hiệu
của chính quyền. Và vì thế nó là minh chứng giải mã
cho câu chuyện có tính quy luật trong lịch sử loài
người, dù trải qua rất nhiều giai đoạn và khá nhiều
loại mô hình chính trị, cái cuối cùng được bộc lộ ra
của một triều đại trước khi bị phế bỏ hoàn toàn bao
giờ cũng là ý chí của nhóm cầm quyền thực tế đã
truy bức và đàn áp một cách khốc liệt mọi giao ước
của người dân mà tự coi mình là thành phần tối cao
và cũng là duy nhất có quyền đặt ra mọi loại luật lệ
hoặc tùy ý mà giải thích nó. Nó chính là nguồn cơn
của mọi sự sụp đổ như đã thấy của các thể chế nhà
nước trong mọi thời đại của các kỷ nguyên đã qua.
Không thể đòi hỏi những cá nhân được ủy
nhiệm nhận bổn vụ chính trị sẽ luôn trung thành với
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niềm tin và sự kỳ ước của người dân một cách tự
thân bằng sự liêm chính đơn thuần. Mà luôn phải
hoài nghi và cảnh giác nó một cách thường trực. Và
để có thể an tâm trong mọi hoàn cảnh, ta chỉ có
phương cách duy nhất là tin tưởng vào một cơ chế
(thể chế) mà ở đó người dân có thể thực hiện được
quyền năng của một người ủy quyền có quyền hành
chủ động và thực sự mở rộng. Khôn ngoan nhất
trong chính trị là đặt niềm tin vào cơ chế vận hành
mà quên hẳn đi sự tin tưởng đặt vào con người, nhất
là khi họ có quyền lực, sự gian trá hoặc những tha
hoá luôn tự nó là một nhân tố không cần ngòi nổ
hoặc sự kích động nào nhưng lại có thể vùng lên
không thể nào kiểm soát được. Sự khôn ngoan cũng
chưa thể tự mãn hay được phép dừng lại ở việc chỉ
tin vào cơ chế mà không hiểu tường minh về việc
thiết tạo ra một mô hình để đảm bảo cơ chế đó không
bị chính quyền lực, mà thực chất là ý chí của chính
thể, phá vỡ và đánh đổ một cách nhanh lẹ từ những
bàn tay bạo lực hoặc những cái đầu đầy chất tư lợi
ám muội.
Người dân cần tỉnh táo và thấu hiểu rằng,
chúng ta thường lựa chọn những kẻ khôn ngoan
hoặc tinh tường nhất về trí tuệ, chứ không phải phẩm
hạnh đặt lên đầu tiên, vào trong các cơ quan đại diện
của bộ máy chính quyền để làm công việc quản lý
xã hội thay cho chúng ta trong khi chúng ta chăm
chú làm ăn để đóng góp tiền bạc duy trì cho bộ máy
đó được vận hành một cách an ninh và tử tế. Vì thế
nhân dân cần phải chịu trách nhiệm về đôi mắt của
mình luôn phải bám sát vào những chức vị chính trị
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do mình bầu cử hoặc kể cả là họ được bổ nhiệm mà
nên. Họ khôn ngoan nhưng dễ đánh mất phẩm chất
khi sở hữu quyền lực và đứng trước lòng tham của
chính mình mà đặc biệt là chẳng ai giám sát họ cả.
Kẻ thông minh lại có quyền lực nhưng mất đi đức
hạnh, chắc chắn nó không chỉ là một con quỷ dữ mà
nó còn khủng khiếp hơn tất cả những gì chúng ta có
thể tưởng tượng ra được. Nhất là ở những dân tộc
phương Đông, nơi những con người thường ham
muốn quyền lực và địa vị, tức mưu cầu cai trị người
khác nhưng bất cần luật pháp, thường cao hơn rất
nhiều lần những phần còn lại của thế giới.
Hơn nữa, nhà nước, thực chất chỉ là nơi tụ họp,
bàn thảo và giao ban quyền lực của một nhóm người
mà do người dân lựa chọn với tâm thức theo họ là
tốt nhất cho đến lúc những kẻ thừa hành kia sẽ bộc
lộ ra bộ mặt ngược lại khi tham gia vào hệ thống
quyền lực hay tổ chức chính trị. Do vậy, hệ quả tất
yếu là nhóm người này, nếu không được phân tách
để họ trở nên độc lập và không được chọn lọc kỹ
lưỡng, không có đầy đủ những gương mặt ở các
chính đảng khác nhau và cả các ứng viên tự do trong
dân chúng tham gia vào thì rất khó để có một chính
thể sẽ toàn tâm toàn ý về mặt đại diện khi thay dân
nắm giữ quyền lực. Chúng ta cũng luôn phải tâm
niệm rằng, chính quyền luôn không hẳn là một
người tốt và nó có ý chí của chính bản thân nó, nên
nhất thiết cần phải được giám sát chứ không thể phó
mặc hoặc cả tin vào việc nó là thực thể nhất nhất chỉ
coi nhân dân là thứ được đề cao hơn cả. Các nhánh
quyền lực hoặc các thiết chế, bộ phận cấu thành
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chính quyền sẽ rất dễ liên kết nhau lại thành một
khối thống nhất và sẽ tiến tới những thoả thuận
ngầm với mục đích để nhóm người này sẽ lĩnh chiếm
vị thế lãnh đạo thay cho tất cả người dân trong xã
hội, vì họ cho rằng chính họ có toàn quyền được làm
những gì họ tự đặt định ra và họ cũng xứng đáng hơn
so với hầu hết những con người kém cỏi và hèn mọn
trong xã hội, trong khi người dân thì lại không phòng
bị cho mình cách truy hồi quyền lực này hoặc cũng
chưa khi nào lưu tâm đến điều đó trong tâm trí của
mình như một thói quen.
Tuy nhiên, với mỗi người dân, thông qua một
cuộc bầu cử, làm thế nào để lựa chọn được những
ứng cử viên sáng giá và tốt nhất trong số những
người mà họ luôn cho mình là như vậy khi đứng
trước tất cả các cử tri? Dựa vào đề cử của đảng đại
diện và nhận xét chính trị của chính tổ chức này dành
cho người của họ hay do chính các cử tri phải trực
tiếp làm điều này thông qua các cuộc tiếp xúc mà họ
phải mặt đối mặt với các tầng lớp nhân dân trên cả
nước trước các cuộc bầu cử để người dân có đủ dữ
liệu về họ trước khi đi đến quyết định lựa chọn cuối
cùng? Nên nhớ một điều là, cơ quan lập pháp chủ
yếu với chức năng lập hiến và lập pháp, việc giám
sát chỉ là yếu tố kỹ thuật và không cần quá nhiều
chuyên môn mà nó phụ thuộc vào cách thức mà các
dân biểu này sẽ vẽ ra khi ngồi vào bàn lập pháp với
nhau - như vậy thì nó cũng lại cho ta nhìn thấu rõ
được vấn đề ở đây là đòi hỏi đối với các dân biểu bắt
buộc phải là những con người am tường (chuyên
gia) về luật pháp chứ không nhất thiết phải có cơ cấu
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về vùng miền, lĩnh vực chuyên môn (dành cho bộ
phận tư vấn cho các dân biểu), ngành nghề hay giới
tính thì mới là đảm bảo dân chủ hoặc có đầy đủ đại
diện ở những “tầng lớp” hay “giai cấp” hoặc “sắc
tộc” thì mới là sự đại diện tuyệt đối cho toàn thể
nhân dân. Vì rằng, họ đại diện cho hệ thống các giá
trị thuộc về con người chứ không đại diện cho giai
cấp, tầng lớp hay nhóm người cụ thể nào khi bước
chân vào công cuộc chính trị.
Quốc hội nếu không có khả năng lập pháp bằng
trình độ và tư duy của những cá nhân tham dự chính
trường thì mọi sự đại diện đều sẽ trở nên vô nghĩa
và đó sẽ là sự góp mặt mang nặng tính hình thức mà
chỉ gây thêm những tổn hại cho dân chúng vì những
đại biểu kiểu này sẽ không có cách nào khác là im
lặng trong suốt quá trình họp hoặc là cần phải nói
điều gì đó, mặc dù chẳng cần toát lên nhiều lắm
những ý nghĩa trong các lời phát ngôn, để người dân
thấy được sự hiện hữu của họ, mà nó cũng khiến cho
cả hai phía, cả vị đại biểu dạng đó lẫn người dân
không may nghe được, đều cảm thấy nó không hẳn
là vô ích so với những đồng tiền thuế trong ngân
sách phải bỏ ra cho mỗi cuộc họp.
Cũng hoàn toàn có thể chắc chắn một điều
rằng, khi người dân thiết định nên nhà nước, tức trao
quyền hành và sức mạnh vật chất cũng như một phần
tài sản là mồ hôi công sức cho tổ chức này để duy trì
bộ máy, không có nghĩa rằng người dân đã trút bỏ
hết toàn bộ quyền lực và ý chí thực chất của mình
cho chính quyền, mà mỗi nguời đã luôn để dành lại
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cho mình một phần quyền thuộc về sự phòng vệ
chính đáng, bao gồm những quyền năng như quyền
giám sát, phê phán hoặc phản kháng và cuối cùng là
quyền truy hồi lại một khi quyền lực đó có xu hướng
gây hại cho họ mà không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ
được chấm dứt hoặc là sẽ được cải sửa tốt hơn lúc
trước. Quyền lực, bản thân nó là ý chí hàm chứa bạo
lực của sự cưỡng bức, tức cần đến sự phục tùng của
những người khác khi đứng trước nó, thì nếu một
khi người dân giao hết quyền hành của mình cho kẻ
khác mà không giữ lại chút gì để phòng vệ khi nó
tha hoá hoặc lạm dụng quyền hành, chắc chắn là họ
đã tự xác lập thân phận nô lệ của mình đối với chính
cái tổ chức mà họ đã ngu ngốc giao cho chúng tất cả
ý chí, thân xác lẫn của cải, và cũng không thể loại
trừ ra được tất thảy sự lầm than của những giá trị này
đối với thế hệ tương lai chính con cháu bọn họ đã bị
định đoạt kể từ lúc họ trao đi.
Có vài cách hữu hiệu có thể áp dụng được mà
làm giá đỡ và là tấm khiên chắn cho người dân trước
chính quyền, dựa trên nguyên tắc cốt lõi: ngôn luận
là sức mạnh đầu tiên của quyền lực và hành động là
phương cách cuối cùng của vị thế.
Một số phương thức mang lại hiệu quả tích cực
có thể kể đến như: (i) thông qua hệ thống truyền
thông, báo chí hoàn toàn tách bạch hoặc chẳng dính
dáng gì đến bất kể yếu tố chính trị nào – nó vừa với
vai trò đơn thuần là một con người dân sự như những
người dân còn lại khác, lại vừa chẳng chịu bất kỳ sự
chi phối nào từ nhóm cầm quyền, nên khó lòng có
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thể thao túng và nếu nó trở nên vô dụng thì người
dân cũng chẳng khó khăn gì trong việc đáp trả hoặc
làm vô hiệu nó; hơn thế là bằng cách (ii) đẩy chính
quyền, dù là bất kỳ cơ cấu nào của bộ máy quyền
lực, vào một vụ kiện tụng trong một hệ thống tòa án
độc lập hoàn toàn với cơ chế chính trị đang vận hành
nó – tức rằng hệ thống tư pháp không chịu sự lãnh
đạo, chi phối hay ảnh hưởng của bất kỳ thực thể
chính trị nào khác đang có mặt trong cơ cấu của một
chính thể; và nếu tất cả những thứ đó vô dụng, chỉ
còn một cách để thực thi quyền hành của một người
chủ quốc gia, một cách trực tiếp nhất là (iii) tiến
hành một cuộc biểu tình và đòi trưng cầu dân ý.
Trong khi thực hiện, hãy phải đồng thời yêu cầu hệ
thống chính trị phải ra các quyết định (tạm thời)
không được thi hành các chế lệnh đang bị phản đối
đó cho đến khi có một phương án khác thay thế hoặc
là nó sẽ được phép thực thi. Bằng không, mọi hành
vi của người dân chỉ là một tiếng chuông vô vọng và
yếu ớt gióng lên bên ngoài một cuộc chiến mà chúng
đã, đang và rồi vẫn sẽ xảy ra trước mắt họ mà chính
họ lại trở thành nạn nhân của những bức hại bạo
ngược ấy không bao lâu sau đó.
Mọi hành vi chính trị của người dân, nếu
không thể ngăn chặn được các động thái của chính
quyền về hành động đối áp tiêu cực đi ngược với
những tiếng rầy la chính đáng của họ, thì có nghĩa
chính quyền đó đã công khai tuyên bố về ý định lấy
sức mạnh quyền lực của nhân dân làm phương tiện
để đè bẹp hoàn toàn ý chí của dân chúng. Nếu quan
sát thấy rằng, dù ngấm ngầm hay được bộ lộ ra,
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những tranh chấp hay xung đột của nhiều nhóm
người dân ở nhiều nơi xảy ra có tính liên tiếp hoặc
tính trong cùng một khoảng thời gian có các sự kiện
mà một bên còn lại là chính thể, nếu đa phần trở
thành những kẻ thua thiệt bằng việc chính quyền
hoặc dây dưa kéo dài sự giải quyết hoặc thi hành tức
khắc các biện pháp mạnh tay để thủ tiêu các mầm
mống của sự phản kháng, tức là nhà cầm quyền đang
chỉ còn lại ý chí của mình đặt lên trên ý chí của
người dân, lúc này luật pháp chỉ là công cụ tước đoạt
và nhà tù là mái nhà của những người tranh đấu.
Trong một xã hội, khi người dân quan tâm đến
quyền lực của mình là cơ may cho dân tộc và đất
nước, vì khi đó chính quyền sẽ tự biết suy xét đến
phận sự của nó cũng như sẽ có cơ hội để kịp thời sửa
chữa những sai lầm của chính mình. Bằng không
ngược lại, dân chúng thờ ơ trước công cuộc chính sự
hoặc không mấy hiểu biết để nhìn nhận về các vấn
đề của một nền chuyên chính, thì ở đó sẽ chỉ có
những ông vua phân theo từng thứ bậc hoặc vùng
miền, chứ tuyệt đối không có bất cứ hơi hướng nào
của một nền dân chủ, vì ở nơi đó con người đã không
quan tâm đến, và do vậy cũng không nhận được, sự
tự do cho chính mình; và khoả lấp khắp bầu trời xứ
này sẽ là một bộ máy quyền hành độc tài, muốn thâu
tóm và kiểm soát đến từng hơi thở lẫn mọi cảm nghĩ
của mỗi người dân và sẽ ra tay trừng trị ngay cả
những cánh tay giơ lên mà không biểu đạt rõ sự đồng
thuận với những hoạt động của chính quyền. Cũng
khá đặc biệt là ở những xã hội hoặc dân tộc kiểu như
thế, mỗi người sẽ chỉ được khuyến khích quan tâm
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đến các công việc của nhà nước khi chính quyền cho
phép hoặc là nhắc nhở họ cần phải tham gia nếu
không sẽ gánh chịu những hậu quả bất lợi tiếp sau
đó mà nó ắt sẽ diễn ra nhưng anh ta thì không thể có
cách nào tự mình xử lý được vấn đề đang gặp phải
mà lại phải tìm đến chính quyền để nhận được cái
giá phải trả mà trở thành những bài học thích đáng
cho anh ta và gia đình anh ta.
Lúc này, ý chí của chính quyền là ý chí chung
của toàn xã hội, nếu nó không thể lôi kéo những
người không thuận nguyện hay đồng tình thì nó sẽ
tấn công họ bằng những biện pháp cứng rắn, mạnh
bạo, thậm chí bất cần luật pháp để đạt mục đích
không còn nghe thấy tiếng nói trái nghịch nào nữa.
Ý chí của chính quyền sẽ bắt đầu được nhen
nhóm và dần hiển hiện rõ nét là khi nó cùng nhau
bàn bạc về những quyết sách trong các phòng họp
nghị trường chứ không hẳn phải là những gì đã được
ấn định vào trong các thuật ngữ của luật pháp – cái
thứ mà là kết quả của hành động tước đoạt quyền lực
của nhân dân đã hoàn thành, vì vốn dĩ chúng đã được
định hình từ trước khi nó được chuyển vào trong các
quy phạm của pháp luật thực định – đó chính là các
công văn dưới hộc bàn hay những chỉ lệnh (mật)
được truyền tai trước khi những đạo luật được thông
qua chính thức trên bàn tròn hội nghị của các nghị
viên.
Vậy ta cần phải ngăn chặn việc tước đoạt này
ngay khi nó bắt đầu nảy mầm từ trong các khán
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phòng chứ không cần phải chờ đợi cho đến khi
chúng đã thành hình bằng các đạo luật rồi mới thúc
giục nhau trong cơn hoảng loạn đi xem xét lại giá trị
của chúng.
Có lẽ ở một vài hệ thống luật pháp trên thế giới,
chúng ta đã có thể quen với việc một ai đó kiện ra
Tòa Bảo hiến (Tòa án hiến pháp) để vô hiệu hóa và
đánh đổ một điều khoản, đạo luật, sắc lệnh hay phán
quyết tư pháp khi nó có dấu hiệu vi hiến – tức là hình
thức kiện văn bản. Nhưng có thể chưa một hệ thống
nào của nhân loại để tâm đến việc khởi kiện ra tòa
án để xem xét về một phiên họp (hoặc không tổ chức
cuộc họp) của Quốc hội (nghị viện) hay Chính phủ
ra tòa án để tuyên bố rằng đó là một hoạt động không
đảm bảo sự hợp pháp (bao gồm cả sự trái hiến pháp).
Nếu tòa án có thể xem xét và ra phán quyết về việc
các hành vi chính trị này không đúng trình tự, thủ
tục hoặc đã họp bàn để thông qua những sắc luật,
chính sách hay sự vụ xâm hại đến những định chế
trong hiến pháp (bao gồm cả việc muốn vô hiệu hóa
hoặc hủy bỏ hiến pháp hiện hành) hoặc không tiến
hành họp để trì hoãn sự kiện cần kíp hay khẩn cấp
có tính hệ trọng nào đó (không loại trừ trường hợp
cố ý bỏ mặc để một sự kiện pháp lý có hiệu lực), thì
có thể ngăn chặn tốt hơn hẳn việc để cho dòng chảy
quyền lực phá vỡ cánh cổng tòa tháp là thành trì bảo
vệ ý chí của nhân dân - tức là đợi đến khi các sắc
lệnh, đạo luật, sự biến này có hiệu lực trên thực tế mới đi tìm cách khắc phục hoặc sửa sai khi mọi sự
đã rồi, và cũng có thể là tai hoạ đã giáng xuống đầu
nhân dân mà không thể nào cứu chuộc được nữa. Và
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để đảm bảo có thể xử lý được đề xuất này, hệ thống
toà án sẽ được thiết lập một định chế không dành
cho việc xét xử với tên gọi Uỷ ban Biện tố tối cao,
dùng để giám sát và tham gia các cuộc họp của quốc
hội cũng như của chính phủ. Uỷ ban này là một thiết
chế nhằm để chứng kiến trực tiếp các hoạt động của
quốc hội và chính phủ, nó trở thành đôi mắt chính
thức của Toà Bảo hiến trong việc ngăn chặn tất cả
những hoạt động có dấu hiệu xâm hại vào hiến pháp
ngay từ trước khi nó có cơ hội để bắt đầu được thoát
thai và thành hình.
Bàn về việc có nên coi chính phủ giải tán quốc
hội là một giải pháp hữu ích hay không? Và khi
Chính phủ giải tán Quốc hội xong thì làm sao để
Chính phủ lại có thể duy trì và là thực thể đại diện
trung thành với quyền lợi cũng như ý chí của nhân
dân? Khi giải tán Quốc hội tức là chính quyền chỉ
còn lại hai nhánh là Hành pháp và Tư pháp, mà tư
pháp thì không có quyền hành để cưỡng chế chính
phủ vì không có lực lượng vũ trang hay quân bị để
thiết lập công lý của mình, cũng không có thẩm
quyền để huy động hay điều khiển được quân đội, vì
hiến pháp và luật đã không trao cho họ quyền năng
này. Vậy thực tế việc trao quyền giải tán quốc hội
cho chính phủ thực chất lại là nguy cơ để cho một
kẻ nào đó có thể chiếm đoạt nhanh nhất và toàn bộ
các quyền lực có thể có của người dân. Và từ đây lại
đặt ra một vấn đề rất thiết yếu khác, đó là lực lượng
quân đội cần phải là một lực lượng độc lập với các
thiết chế chính trị mang tính đảng phái, chỉ đứng
dưới sự điều hành của Tổng Tư lệnh các lực lượng
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vũ trang và là một định chế có thể duy trì sự tự chủ
bằng một điều khoản trong hiến pháp trong mọi
hoàn cảnh. Song trùng với đó, vẫn luôn phải đảm
bảo rằng hệ thống tư pháp cần phải được hiện hữu
thường trực cho sự thiết yếu có mặt trong vấn đề bảo
vệ an toàn cho tính mạng (quyền sống), các quyền
tự do (quyền tự định đoạt và bất khả xâm phạm vào)
và quyền mưu cầu hạnh phúc (quyền trở nên tự thoả
đáng theo tâm tưởng của chính mình) của mỗi công
dân.
Chúng ta cũng lại tiếp tục đặt ra một giả định,
thực tế đã xảy ra trước đây, rằng một kẻ khôn khéo
có thể leo lên đứng đầu chính phủ và rồi khống chế
các đại biểu quốc hội (cả thượng viện và hạ viện,
nếu theo mô hình lưỡng viện) để từ đó cưỡng buộc
họ phải thông qua một đạo luật hoặc sửa đổi (thậm
chí thay thế) Hiến pháp để có thể tập trung gần như
(tuyệt đối) toàn bộ quyền lực kiểm soát nhà nước
vào tay người này thì sẽ phải giải quyết như thế nào?
Phải chăng, việc giải tán quốc hội khi đó lại là cần
thiết? Nhưng rõ ràng là lúc này kẻ đứng đầu chính
phủ đang là kẻ nắm quyền thống trị, thì làm sao hắn
sẽ chịu giải tán quốc hội bởi hắn sẽ tự chuốc lấy rắc
rối và có thể là đem đến sự hỗn loạn cho chính chế
độ mà hắn ta đang cố gắng mưu đoạt? Rơi vào tình
thế đó, tòa án có lẽ cũng sẽ trở nên (gần như) vô hiệu
trong việc bảo vệ Hiến pháp một khi hắn, kẻ leo lên
đứng đầu nhánh hành pháp, đã nắm trong tay toàn
bộ lực lượng vũ trang.
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Đến đây, rõ ràng chúng ta cần phải nhớ nằm
lòng một câu nói nổi tiếng mà có thể bất cứ ai cũng
biết đến: Tất cả các nghị viên đều tốt, nhưng nghị
viện là một con quái vật. Và nó cũng chẳng khác gì
lời trích dẫn táo bạo của Thomas Jefferson mà ông
đã nhìn thấu và viết ra trong thư gửi cho James
Madison nhân việc bàn về các vấn đề của chính thể
là nền dân trị Hoa Kỳ ngay từ những thời lập quốc
khi soạn thảo ra bản hiến pháp đầu tiên của đất nước
liên bang (hiệp chúng quốc) này.
Khi giả nghiệm ra một tình thế nguy khốn với
đầy đủ khả năng hiện diện trên thực tế như vậy, chỉ
có thể có một lựa chọn khả dĩ hơn cả là ngay trước
khi có thể hình thành nên một tên bạo quyền chuyên
chế mà có thể điều khiển được cả quốc hội (nghị
viện), Hiến pháp sẽ dành cho Quốc hội một chiếc
gậy quyền lực với quyền hạn và chức phận phải giải
tán hoàn toàn các cơ quan đầu não của Chính phủ
mà chỉ giữ lại các cơ quan, bộ phận hành chính để
thực hiện các công việc hàng ngày của công dân.
Đồng thời lưu xét đến khả năng cân nhắc về việc ra
quyết định tuyên bố giải tán quốc hội ngay lập tức
để thực hiện một cuộc bầu cử quốc hội mới và, nếu
có thể, chỉ giữ lại một ủy ban gọi là Ủy ban Vệ quốc
tối cao (chỉ chiếm tối đa một nửa số dân biểu ban
đầu) để giám sát các hoạt động từ những thiết chế
còn lại của chính quyền mà vẫn đang duy trì hoạt
động; nhánh hành pháp chỉ còn thực hiện các nghiệp
vụ hành chính hoặc các giao dịch, sự vụ dân sự cũng
như điều tra tội phạm; hệ thống tư pháp vẫn đảm
trách bổn vụ gìn giữ công lý thường nhật cho toàn
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bộ người dân trong xã hội và tiếp tục việc canh
chừng những định chế quyền lực ở các nhánh còn lại
và sẽ ra đưa nó ra xét xử khi cần thiết; và người đứng
đầu lực lượng vũ trang (Tổng tư lệnh) phải đặt dưới
quyền kiểm soát của Ủy ban Vệ quốc tối cao hoặc
khi chưa thành lập được Quốc hội (nếu không có
UBVQTC) mà đất nước (xã hội) rơi vào tình thế cấp
bách thì có thể chuyển sang Ủy ban Pháp viện tối
cao nắm giữ và điều động: quân đội, theo đúng tính
chất và về bản chất, là lực lượng có nghĩa vụ bảo vệ
tổ quốc và nhân dân (tức thuộc về đại diện là quốc
hội) hoặc trong một tình trạng nào đó (quyền lực
nhân dân xáo trộn và lung lay, hỗn loạn) thì phải
thuộc về lực lượng gìn giữ hòa bình và công lý
(thuộc về tư pháp), chứ không và hoàn toàn không
thuộc về hay chỉ để đảm bảo duy trì cho một chế độ
(chính quyền) nhất định, đặc biệt là đặt dưới sự điều
soát của nhóm hành pháp mà nhóm này đã nắm toàn
bộ lực lượng cảnh sát như một công cụ sắc bén của
mình. Đây là sự vô hiệu hoá mô hình chính thể khi
có sự biến chính trị nghiêm trọng để bảo toàn quyền
lực không cho bất kỳ nhóm nào có thể tranh thủ cơ
hội tiếm đoạt được hòng cai trị nhân dân.
Cơ quan lập pháp là nơi tạo ra hiến pháp và
luật pháp, nhưng có thể cũng sẽ là nơi phá hỏng hoặc
huỷ hoại luật pháp. Vì vậy, không thể giao quyền lập
pháp và giải thích hiến pháp cũng như bảo vệ chúng
cho duy nhất quốc hội.
Với mô hình quân chủ chuyên chế (bao gồm cả
chế độ đầu sỏ, chế độ quả đầu), nơi đó tất cả ba
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nhánh quyền lực gồm lập pháp, hành pháp và tư
pháp đều nằm trong tay một (hoặc một vài, thiểu số)
người nên kể từ khi xuất hiện hình thức thể chế này
thì trên đỉnh cao quyền lực luôn là một (vài) tên bạo
chúa vô song đứng trên tất cả, sở hữu tất cả và cũng
có quyền định đoạt mọi thứ. Ý chí chuyên chính của
bộ máy là của kẻ có thực lực đứng vào vị trí cai trị,
như vua (hoàng đế) hoặc giai cấp quý tộc, tăng lữ,
thần dân lúc này chỉ là kẻ phục tùng vô điều kiện.
Người dân không có ý chí hay sức mạnh cũng như
vị thế nào trước chính quyền, vì vậy, họ như những
con dân được ban ơn ngay cả sự sống của chính
mình và đạo đức thì theo sự sắp đặt của những kẻ bề
trên.
Trong thể chế theo xu thế tập trung dân chủ chỉ
do một đảng lãnh đạo mà nó lại được đặc ân ghi hẳn
vào trong Hiến pháp về vị trí độc tôn này (kể cả có
nhiều đảng phái khác song cùng tồn tại nhưng chỉ là
bù nhìn để làm như có sự đa nguyên chính trị nhằm
lừa mị dân chúng, do vậy, theo đúng nghĩa nó chỉ là
mô hình dân chủ có tính hình thức), về mặt bản chất
nó chỉ khác chính thể quân chủ chuyên chế một điểm
duy nhất là thay vì có một kẻ (Hoàng đế hay vua)
nắm quyền trực tiếp, nó được thế chỗ bởi một nhóm
người nào đó (đảng chính trị) có quyền lãnh đạo toàn
diện nhà nước, trong đó quan trọng là việc tổ chức
và sắp xếp nhân sự trong bộ máy chính quyền. Và
như vậy, tất yếu dẫn đến việc, việc họp hội đồng toàn
thể hoặc thường trực của tổ chức đảng này lại là
thường xuyên và có tính quyết định hơn cả mọi hoạt
động nào khác: các hành vi của chính quyền chỉ là
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phái sinh từ và lệ thuộc vào cũng như mang bản chất
của các chỉ thị và điều khiển của đảng lãnh đạo. Và
từ một ông vua tập thể (đảng chính trị) chuyên chế
đó thì ắt sẽ rất dễ dàng để tạo nên một tên độc tài từ
trong nhóm người (đảng) đứng đầu và trên luật pháp
này, mặc dù nó hoạt động theo cơ chế tập thể (số
đông quyết định tất cả); cũng nhờ vậy hắn sẽ thâu
tóm được trọn vẹn quyền lực của toàn bộ hệ thống
chính trị mà không cần phải bàn tính thêm nữa. Với
mô hình tập trung quyền lực cao độ kiểu đó thì
thường thấy ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa (hay
cộng sản chủ nghĩa), chế độ phát xít hoặc chủ nghĩa
dân tộc (và hồi giáo) cực đoan - khi quyền lực lại
được phân bố với kết cấu ngược, nghĩa là quyền lực
nhân dân ủy thác cho nhà nước lại tiếp tục được
thuyên chuyển vào tay một lực lượng lãnh đạo cả
nhà nước đó - là một đảng chính trị và ghi rõ điều
này trong hiến pháp, nhưng đảng này lại không do
nhân dân thiết định nên hay có thể có bất kể tương
tác nào tới hoạt động hay sự tồn vong của nó mà
nhân dân vẫn phải cúi đầu chăm bẵm nó như một
nghĩa vụ trong trạng thái mà ngoài sự im lặng ra thì
tất cả chỉ còn lại là sự trừng phạt. Tình trạng này tôi
mô phỏng đó là hình kim tự tháp, mà đỉnh của nó là
đảng nắm quyền lãnh đạo (đứng trên nhà nước và
Hiến pháp), tầng giữa của tháp quyền lực là nhà
nước và nằm dưới đáy (mặt chân đế) của tháp là
người dân. Đây là hình thức tước đoạt cao nhất và
thô bạo nhất quyền lực của nhân dân, khi nhân dân
đáng ra về thực chất chỉ thực hiện việc bầu cử để
trao quyền lực của mình cho nhà nước, nhưng tất cả
quyền lực đó lại một lần nữa đã bị chuyển tiếp vào
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tay một đảng phái (nhóm người) mà nhân dân không
có bất cứ biện pháp hay phương cách nào tác động
được đến tổ chức này ngoài việc phải tuân theo mọi
sự lãnh đạo tuyệt đối của nó. Lúc này, ý chí của nhà
nước lại phải tuân theo ý chí của nhóm nguời (đảng)
cai trị vì nhóm người (đảng) nắm quyền mới là nơi
thâu tóm và ban phát quyền lực. Việc giành được vị
trí lãnh đạo độc tôn này có thể xuất phát từ yếu tố
lịch sử trong việc giành được độc lập đất nước khi
thực hiện cách mạng bạo lực đối với các quốc gia bị
xâm lược hoặc do yếu tố tôn giáo đã được sùng bái
đến mức không có sự lựa chọn nào khác. Nó nghiễm
nhiên trở thành lý do lớn nhất và cũng là duy nhất
để giành lấy vị thế của tổ chức nắm quyền nhưng
chẳng mảy may bàn tới việc tự kiểm soát chính tổ
chức của nhóm người lãnh đạo - nó trở thành vô
song trước quyền lực nhưng vô hình trước luật pháp,
còn nhân dân thì trở nên vô vọng trước chính thân
phận của mình cho đến khi một phần dân chúng nào
đó đủ lớn đã tỉnh ngộ ra về nguồn gốc quyền lực của
chính mình đã bị tước mất ngay từ khi sinh ra hoặc
kể từ lúc chấp nhận đánh đổi cho sự tồn tại của nó.
Đối với các thể chế dân chủ thực tế và mở rộng
(tức luôn có xu hướng cải biến chính mình và trước
các đòi hỏi của dân chúng và theo luật pháp), với các
mô hình đại nghị hoặc tổng thống, việc có thể tạo ra
một tên độc tài, nếu có cơ hội, thì chỉ được xuất phát
từ nhánh hành pháp mà không thể từ phía nghị viện
(hoặc quốc hội) hay là nhánh tư pháp, vì quốc hội là
nơi mà không ai có thể đứng trên ai hoặc lãnh đạo
được ai (mọi vị trí dân cử là ngang bằng), tư pháp
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thì vốn không tham chính vào sân chơi quyền lực
chính trị nên chỉ là một người canh giữ công lý
thường nhật cho người dân, có thể chỉ ở mức tối
thiểu hoặc cũng chẳng hề tồn tại khi sự hỗn loạn
đang hiện diện khắp mọi nơi. Vậy để giải quyết được
việc tổng thống hoặc thủ tướng (hoặc một tên gọi
khác), là những người đứng đầu nhánh hành pháp,
có thể trở thành vị trí của một tên hoàng đế chuyên
chế và lật đổ hay phá hủy toàn bộ nền dân chủ, thì
chỉ bằng cách cả Quốc hội (nghị viện) và Hành pháp
đều do người dân một quốc gia trực tiếp bầu nên –
không thể thiết lập theo kiểu uỷ nhiệm cho quốc hội
bầu ra chính phủ; nhánh Tư pháp thì do Quốc hội
(cần chia đôi thành hai viện, một viện đại diện theo
lãnh thổ, một theo quy mô dân số) phê chuẩn sau khi
hành pháp đề cử danh sách. Và cần sử dụng một biện
pháp là quốc hội có thể đình chỉ hay giải tán chính
phủ theo cách đã được mô tả rõ ràng ở trên. Nó sẽ
khống chế được một kẻ nào đó tìm cách chiếm đoạt
quyền lực từ các nhánh khác thông qua nhánh hành
pháp, vì rằng người dân mới là những người trực tiếp
quyết định số phận và vị trí chính trị của các nhánh
quyền lực nhà nước.
Vậy thì khi nào một chính quyền sẽ trở nên
nguyên hình là một chính thể đã tước đoạt quyền lực
của nhân dân và không còn đại diện cho người dân
nữa?
Đó là khi tồn tại một thể chế mà ở đó không có
bất kỳ cơ chế bảo vệ Hiến pháp nào, tức không có
tòa án bảo hiến và độc lập với các nhánh quyền lực
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khác cũng như với mọi yếu tố đảng phái chính trị,
bao gồm trong đó có cả việc các thẩm phán không
phải là đảng viên của bất kể đảng phái nào; ở chính
thể đó có một vài thiết chế quyền lực chính trị hoặc
nhà nước không thể bị kiện ra tòa án mà nó lại có
quyền lãnh đạo hay tạo nên các quy tắc, luật lệ cho
toàn bộ bộ máy quyền lực (ví dụ như một vài chức
vụ đầu não ở trung ương, Bộ Chính trị hoặc Đảng
nắm quyền điều hành đất nước); ở chính thể đó cũng
không có hoặc gần như không được tồn tại truyền
thông dân sự (tức thuộc về tư nhân mà không có bất
kể sự liên quan gì đến yếu tố chính trị hay công
quyền) và quyền được xuất bản các ấn phẩm về đa
nguyên tư tưởng và đa nguyên chính trị, trong đó
bao gồm những quan điểm, chính kiến không thuận
nguyện, thậm chí kiến tạo học thuyết trái ngược với
ý niệm nhà nước; ở đó không có (tức không cho
phép thành lập) đa đảng phái chính trị mà chúng có
vị thế chính trị ngang bằng nhau và cùng được tham
gia vào các hoạt động thiết tạo, vận hành một nhà
nước hoặc mặc dù có nhiều đảng nhưng chỉ có một
đảng nào đó tự cho mình quyền hành lãnh đạo toàn
bộ nhà nước và xã hội – tức nhà nước đã bắt buộc
phải trao quyền lực lại cho một thực thể khác, có
nghĩa quyền lực được trao đi mà không có bảo toàn
hay một sự hoàn chuyển lại cho nhân dân khi cần
thiết - một sự tước đoạt cao cấp nhất mọi quyền lực
và giao ước của người dân mà đúng ra họ chỉ dành
cho nhà nước; ở chính thể đó cũng sẽ không có sự
tồn tại của một quyền năng chính trị mang tính tối
cao của người dân là quyền được biểu tình về bất kể
vấn đề gì mà không bị hạn chế hay ngăn cấm hoặc
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quyền được trưng cầu dân ý (là điều kiện bắt buộc
để một hành vi chính trị hệ trọng của chính quyền
trở nên có giá trị, bị vô hiệu hay có hiệu lực trên thực
tế), nó tước bỏ việc thực thi quyền biểu đạt và phòng
vệ chính trị tối cao trước nhà cầm quyền của người
dân – tức là không ghi nhận hoặc ghi nhận mà không
cho người dân thi hành chúng, thậm chí đàn áp
những người thực thi các quyền này; ở chính thể đó
thì hầu hết lợi ích, các hoạt động kinh tế và tài sản
(tài nguyên) quốc gia được giao quyền định đoạt cho
nhà nhước; ở quốc gia đó người ta tuyên bố rõ ràng
và mạch lạc về giai cấp và đại diện cho những giá trị
tập thể; ở chế độ đó thường có những áp chế bằng
bất kể biện pháp nào, kể cả chúng nằm ngoài những
gì luật pháp cho phép nó thực hiện đối với những tổ
chức dân sự hay người dân bất đồng không chỉ về
mặt quyền lợi mà còn đơn giản là về quan điểm hay
tâm tưởng trong vấn đề chính trị với chính quyền; ở
nơi đó luật pháp là thứ yếu đối với chính quyền
nhưng là phương tiện sắc bén đối với dân chúng: luật
sư không có vai trò gì trong hành trình lập pháp cũng
như bảo vệ công lý; báo chí chỉ là cái loa tuyên
truyền những lời dối trá, những viễn cảnh huyễn
hoặc hoặc những nhát búa kết tội theo lệnh của chính
quyền; giáo dục trở thành nhà tù tư tưởng phục vụ
kẻ cai trị; còn tôn giáo thì trở thành sự mê hoặc hoặc
thứ để phân tán tâm trí (đặc biệt là làm suy nhược
mưu cầu chính trị) của người dân.
Nếu có sự xuất hiện ngày càng nhiều và rõ rệt
các chỉ dấu nêu trên trong một thể chế, thì chúng ta
không còn gì phải nghi ngờ về tính chuyên chế và
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tính tước đoạt quyền lực của người dân một quốc gia
đối với bộ máy (chính quyền) đó nữa, vì rằng, nó đã
hiển hiện là một guồng máy cai trị nhân dân hoàn
toàn bằng chính toàn bộ ý chí của nó mà không cần
bất kỳ một chú thích nào khác.
Khi một chính quyền đã tước đoạt ý chí và
cũng là quyền lực của nhân dân giao cho, người dân
nào cũng đều trở nên và ở trong một tráng thái nô lệ
như nhau trước chính quyền, chỉ là ai sẽ được ưu ái
hơn nhờ thái độ chấp nhận hay có mối liên quan đến
chính quyền ra sao. Không ai còn là chính bản thân
mình, mà đúng hơn phải là không ai được phép là
chính mình cũng như sẽ được hiểu là những người
đã thiết định nên tổ chức quyền lực đó. Chính quyền
khi đó chỉ còn cái xác là hình nộm ghi tên nhân dân
nhưng ý chí thì đã được thay thế bởi tất cả những gì
mà tổ chức tiếm đoạt quyền lực có thể nghĩ ra và áp
đặt lên. Đây là nguyên do tạo nên những thể chế
ngày càng chuyên chế, độc tài và tiến tới sự toàn trị
không còn giới hạn dựa vào việc thiết chặt lại mọi
thứ có thể ở phía dân chúng, đẩy dân chúng vào
trong vòng tròn của sự trói buộc còn chính quyền
bước ra khỏi phạm vi của những ranh giới. Càng
biến dân chúng trở nên sợ hãi trong những phạm vi
nhỏ hẹp bao nhiêu thì chính quyền càng tự do bấy
nhiêu, mà như vậy thì mức độ tước đoạt và sự tàn
bạo ngày càng trở nên thực sự khủng khiếp và man
rợ.
Không thể chỉ nói về việc tước đoạt quyền lực
rồi dừng lại ở đó để coi là sự cuối cùng của những
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chuyển biến hay tính nguy hại của trạng thái này; vì
rằng khi tổ chức đó đã tước đoạt được các quyền lực
và sức mạnh chính đáng của nhân dân, nó sẽ tiến tới
tước đoạt thân phận của từng người, tước đoạt tài
sản của bất cứ ai nó muốn rồi dịch chuyển nó cho
người khác hoặc chính nó bằng cách nại ra một vài
trường hợp dựa vào lý do lớn lao nào đó như đảm
bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội, lợi ích công cộng
hoặc chỉ đơn giản là vì sự cần phải tước bỏ nó khỏi
trạng thái tồn tại hay sở hữu đang thuộc về của nó;
thực chất hành động của những kẻ nắm quyền khi
này không khác gì hơn hành vi của một kẻ cướp bóc
công khai, nhân danh kẻ bị cướp bóc để tước đoạt
những gì thuộc về họ nhưng vẫn được xem là hợp
pháp hoặc là sự chính đáng cần thiết theo cách nhìn
nhận của chính bản thân nó, bởi theo chúng, đó hoàn
toàn là một sự nhân nhượng thỏa đáng được định
lượng tối đa mà đã được cân nhắc hết sức kỹ càng
và cẩn trọng.
Việc tước đoạt quyền lực sẽ diễn ra từ đâu
trước tiên trong bộ máy? Như đã nhận định rằng,
mặc dù điểm đầu và điểm cuối của quyền lực là
người dân nhưng mỗi một dân tộc lại có một chính
thể không giống nhau để tổ chức và vận hành, mặc
dầu vậy, xu thế quyền lực khi được ủy nhiệm và
chuyển giao cho chính quyền thì nó luôn được
truyền dẫn theo hướng tập trung vào những cơ cấu
đầu não của trung ương và mạnh nhất ở nhánh Hành
pháp; và nếu có thể nó sẽ chuyển tiếp cho một tổ
chức chính trị khác thâu tóm toàn bộ, nên nếu để có
thể diễn ra sự xâm tiếm quyền lực của nhân dân, chỉ
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khi những cơ quan siêu quyền lực đầu sỏ này ngấm
ngầm bàn bạc với nhau về những quyết sách hoàn
toàn bí mật, rồi ban bố những nguyên tắc nội bộ
trước tiên để đảm bảo sự thống nhất của tổ chức
nhằm tránh sự xáo trộn có thể xảy đến sau này; tiếp
đó nó sẽ hoạch định các chính sách, nên nhớ chỉ thực
hiện dần dần từng bước một, rồi tiến hành thực thi
rộng rãi ra đời sống cùng với sự tuyên truyền nhằm
giải thích trực tiếp chúng bằng truyền thông và bằng
sự áp đặt trong thực tiễn quản lý.
Hẳn nhiên là, khi một chính quyền ngày càng
tập trung quyền lực cũng như mọi nguồn lực và tiềm
lực vào tay nó, thì nó sẽ dễ dàng thâu tóm và chi
phối, điều chuyển chúng theo cái cách mà hệ thống
đó muốn; và do luật pháp lúc này chỉ còn là công cụ
như những sợi xích để trói buộc dân chúng nhằm
không cho họ truy vấn về vấn đề quyền lực (từ
nguồn gốc, sự thiết định, đến hiện trạng và cách truy
hồi) mà đang dần sa vào những bàn tay hắc ám trong
thể chế, sẽ dẫn tới một tình trạng là trong chính hệ
thống chính quyền sẽ dần hình thành nên sự thâu
đoạt đa tầng ở những cấp khác nhau, càng xa trung
ương tính lũng đoạn càng lớn và càng độc đoán, lại
rất thường xuyên về mức độ và nhiều mánh khoé
hơn về những chiêu trò. Đây là tình trạng tước đoạt
theo chiều dọc. Theo chiều ngang, tức giữa các
nhánh quyền lực, giữa các lĩnh vực của chính quyền,
tự nó sẽ cuộn tròn lại trên con đường tìm đến cốt lõi
lợi ích trực tiếp của mình mà không còn phải là của
tất cả thể chế, mặc dù nó mang hình hài bề ngoài là
như thế. Chính trong những thiết chế của bộ máy
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chính quyền, lại thừa hiểu rằng chính nó là vấn đề
mà luật pháp bị phá vỡ, nó sẽ không cần đến pháp
luật để duy trì hành động của mình, mà là tuân thủ
các nguyên tắc nội bộ gần nhất đầu tiên mà đem lại
lợi ích và sự ổn thỏa cho nó; và chỉ đến khi những
quyền lợi này trở nên không chắc chắn hoặc có nguy
cơ bị tranh giành, xâu xé thì chúng mới tìm đến các
cơ chế có hiệu lực cao hơn và ở tầng cao hơn làm bệ
đỡ; cái cuối cùng mà sau tất cả những thứ trên vô
hiệu, mới là những mớ luật pháp rối rắm mà chính
chúng đã tạo ra nhằm có thể biến mình thành tên chủ
đích thực của quyền lực nhà nước; vì vậy, ở đây dẫn
đến một tình trạng là nội bộ chính quyền ngày càng
chia rẽ và phân tán, nhưng rồi lại tập trung nhau lại
và gắn kết thành những nhóm nhỏ hơn mà cùng
chung mục đích với nhau. Nó đem tới khung cảnh
mà tôi có thể mường tượng và đặt tên cho nó là sự
cát cứ quyền lực hay tước đoạt phân tầng quyền lực
- tình trạng chính quyền trong chính quyền – mà như
thế ắt nhiên là cấp độ tước đoạt ý chí của nhân dân
càng mãnh liệt và toàn diện, triệt để. Lúc này, thể
chế đã bộc lộ rõ là một guồng máy chỉ còn ý chí của
chính nó, sau đó là trong chính bản thân guồng máy
lại chia tách thành các nhóm quyền lực khác nhỏ hơn
mà ngày càng tự tung tự tác đối với dân chúng cũng
như với chính cái thể chế đó bằng ý chí của những
thiết chế nhỏ hơn nằm trong nó nhưng có xu hướng
bành trướng quyền hành ngày càng lớn và sâu rộng
hơn; quyền lực khi đó được chia nhỏ như những món
hàng có giá trị quy đổi và hoàn toàn có thể mua
chuộc hay lôi kéo được, nó cũng sẵn sàng được luân
chuyển và thay thế một khi có sự thỏa thuận mà cả
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kẻ đang nắm giữ lẫn kẻ đang muốn có được đều thấy
hài lòng hoặc khi vị trí đó bỗng chốc trở nên là vật
ngáng đường cản trở chúng.
Chỉ cần có một giai cấp, tầng lớp hay nhóm
người có vị trí đặc quyền quyền lực, nó lập tức sẽ
hình thành chủ nghĩa tập thể với sự gia tăng ngày
càng lớn của sự độc đoán và tính chuyên quyền dựa
vào sức mạnh đám đông mà chúng dần được hình
thành và lan tỏa theo các tầng nấc một cách vô định;
con người sẽ mất đi tự do và bị nô dịch bởi hết thảy
của vô vàn những loại đám đông mà chúng sẽ tìm
mọi cách để hòng có một vị thế chi phối nào đó trong
xã hội khi nó tồn tại – nghĩa là mọi tập thể được
thành hình đều cố gắng tìm đến sự liên quan đến
chính quyền.
Khi một chính quyền muốn chiếm đoạt hoặc
đã tiếm đoạt được quyền lực của nhân dân, nó sẽ tìm
cách tuyên truyền ra công chúng về tầm quan trọng
của việc ổn định và giữ trật tự xã hội như một nhu
cầu bức thiết và thường trực, là trách nhiệm lớn lao
của nhà nước mà chỉ nhà nước mới có thể làm được,
mà hơn hết nó sẽ nhấn mạnh tới việc sẽ bằng mọi
cách để đạt được mục đích đó. Sự tuyên cáo rõ ràng
tới toàn thể dân chúng, khi đó nó chẳng những
không xâm hại đến bất cứ cá thể nào bởi mục tiêu
cao cả, thiêng liêng và tốt đẹp cho cái toàn thể như
thế, mà nó còn tạo ra cảm giác an toàn cho tất cả
những con người nghe được, vì rằng ai cũng thấy
bản thân mình cũng là đối tượng đang lĩnh nhận
được sự bảo vệ cần thiết và chính đáng này. Sự an
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toàn và an ninh của cái toàn thể là mẫu số chung lớn
nhất để làm nguyên do cho mọi sự triệt tiêu tử số của
những con người cụ thể khi đặt nó lên trên dấu gạch
ngang thành một phân số có giá trị vô cùng nhỏ, có
thể là xấp xỉ con số không – đây là cách hiểu tuyệt
vời nhất mà mang đầy đủ sự hợp lý bằng những thuật
toán so sánh dường như không thể nào bác bỏ.
Nhưng đó là một phép tính sai ngay từ bản chất và
sự khởi đầu, bởi lẽ, không phải là việc tính toán tỷ
lệ theo phép chia cơ học thô bỉ và đáng kinh tởm như
vậy, mà ở đây phải là một đẳng thức ngang bằng về
giá trị tự nhiên của con người mà mỗi cá thể đã được
ấn định vào ngay từ khi sinh ra. Tạo hóa hay thượng
đế không tạo ra con người đứng trên con người hay
đám đông thì tốt hơn một cá thể, nên chỉ có thể chấp
nhận được một sự thiết lập trạng thái “tự do tối đa
nhất” dành cho từng người một trong những mối
tương quan với nhau.
Tước đoạt dựa vào dân trí và chuyên chế
đám đông
Người dân trong một quốc gia và ở một xã hội
mà chưa khi nào được thừa hưởng một nền dân chủ
thực sự, kể cả là trong tâm tưởng, sẽ không quen với
việc tìm ra nguồn gốc của quyền lực, mà thường
chấp nhận dễ dàng vị thế nắm quyền cùng các hành
vi cai trị của chính thể, dù có thể sẽ tạo ra sự khó
chịu hoặc chút phiền toái cho họ, nhưng vì không có
thói quen phản kháng và coi mình là một người làm
chủ quyền lực, tức cũng là chủ của chính quyền, nên
họ thường tìm cách đồng thuận và xem nhẹ những
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lợi ích chính đáng của mình trước nhà nước. Luật
pháp cũng sẽ không phải là nơi cần thiết để họ bám
vào, mà họ tin rằng hoặc vẫn được coi là không có
gì quá bất thường trước mọi hành vi của bộ máy, dù
nó có trở nên quan liêu và ngày càng tệ hại; họ không
có lý do để phản ứng lại hoặc là nêu lên quan điểm,
phê phán hoặc là yêu cầu chính thể phải mau chóng
cải sửa; ở nơi đó thì các hành động của chính quyền
nếu không hợp pháp thì cũng là chính đáng chỉ bởi
vì nó không gây hại gì đến họ một cách trực tiếp, kể
cả trong trường hợp họ chẳng biết cái chính đáng đó
là gì hay hình thù nó ra sao; và một khi nếu bản thân
họ có bị thiệt hại thì họ cũng chỉ cố để đòi lại những
gì đã mất chứ không suy kết đến một nguyên nhân
sâu xa hơn về một chính quyền thiếu phẩm chất đang
hiện diện mà họ đơn giản chỉ nghĩ đó là hành vi
“chưa chuẩn mực” có tính đơn lẻ của chính quyền.
Nằm ngoài mọi hiểu biết và kiến thức, người dân tự
coi mình có nghĩa vụ tuân theo chính quyền để coi
đó là một xã hội có trật tự (được xem như là một sự
phúc lợi) và được duy trì bằng phép tắc, luật lệ nhưng thực chất chính cái sự đồng thuận vô thức này
mà ý chí của họ trở nên mờ nhạt và gần như không
còn giá trị gì đối với chính quyền, nó dần bị xem nhẹ
và phủ nhận đi. Đây là một kiểu tước đoạt thụ động
mà có một phần quan trọng là do nhận thức hoặc tâm
lý chung của người dân đã dành sẵn cho nó một khả
năng, nghĩa là, sự nô dịch được sinh ra cũng vì được
sự đồng thuận của chính những kẻ bị nô dịch. Và
những lớp người dân trong các xã hội kiểu này
thường coi trọng những lệ tục nhiều hơn là luật pháp,
và họ cũng luôn tâm niệm rằng nhà nước sẽ luôn tôn
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trọng các tục quán, chế ước này của họ trong việc
giải quyết các sự vụ. Ở trong những dân tộc kiểu
này, người dân rất dễ đồng thuận với chính quyền
mà không cần suy xét gì tới việc nó có gây hại cho
ai hay không khi nó không ảnh hưởng gì tới bản thân
họ, nhưng một khi nó chỉ đích danh họ mà họ là kẻ
bất lợi thì y như rằng họ lại là những kẻ chống đối
mạnh mẽ và quyết liệt nhất, hoàn toàn bất hợp tác
với chính quyền, nhưng họ cũng lại rất dễ thỏa hiệp
và từ bỏ việc yêu sách một khi được đáp ứng dù chỉ
một phần ít ỏi các quyền lợi bị xâm phạm vào.
Đám đông thì không có mắt để nhìn thấu,
chẳng có tai để lắng nghe và cái đầu thì dễ bị dẫn
dắt, trong khi thì lại luôn muốn mọi thứ được giải
quyết êm đẹp một cách nhanh chóng mà chính họ là
kẻ được hưởng lợi. Nhưng chính vì vậy nó sẽ trở
thành công cụ sắc bén để một chính quyền có thể
dùng nó trong việc trừng phạt người dân khi chi phối
hoặc kiểm soát được các đám đông này. Không
những thế, chính quyền sẽ tìm mọi cách để thiết tạo
nên các loại đám đông, thường là không hạn chế tuỳ
theo khả năng thực tế, để từ đó làm đầy lên tỷ lệ ủng
hộ của “người dân”, vì lẽ, các đám đông dưới hình
thức tổ chức hội, đoàn càng được lập nên nhiều thì
càng dễ để tiêm truyền ý chí của chính quyền ra
ngoài xã hội, lại vừa là cơ hội để chính quyền thâu
đoạt dần ý chí của toàn bộ dân chúng vì lực lượng
này được biểu thị với mật độ khá là đông đảo lại luôn
sẵn lòng đồng thuận hoặc ủng hộ mọi quan điểm của
chính quyền – sự tước đoạt và áp đặt ý chí (quyền
lực) hai chiều rất hữu hiệu đối với việc sử dụng đám
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đông như một công cụ cai trị trong mục đích chuyên
chế của chính thể.
Vấn đề cũng chưa chỉ dừng lại ở đó, mà chính
quyền còn tìm đủ mọi cách để định hình và thiết lập
các nhóm người (đám đông) ủng hộ nó trong tương
lai khi trở thành những công dân ngay từ thời niên
thiếu. Những đứa bé sẽ được đào tạo một cách bài
bản để trở thành những bản thể với tư duy và nhận
thức theo cái cách mà chính quyền hằng mong
muốn, bằng một loạt các biện pháp như: qua hệ
thống giáo dục được áp đặt bởi hệ tư tưởng mà kẻ
cầm quyền tôn dựng và thờ phụng – lập ra các quy
chế ban ơn và trừng phạt ngay trong các trường học;
qua việc duy giữ hệ thống văn hoá lệ tục thứ bậc trên
dưới trong gia đình và xã hội để xác lập vị thế tuân
phục từ những đứa trẻ - xây dựng và tước đoạt ý chí
thể nhân thông qua tôn ti trật tự nhờ mối liên hệ
huyết thống hay dòng họ hoặc dựa vào vị trí xã hội,
nghề nghiệp; qua sự tuyên truyền thường xuyên về
mặt truyền thông, truyền hình, báo chí về những
điều tốt đẹp (bao gồm cả vấn đề an ninh, trật tự, phúc
lợi) mà xã hội đang được thừa hưởng xuất phát từ sự
quản lý tài tình bởi chính quyền và sẽ còn tốt đẹp
hơn nữa; qua đời sống tôn giáo, tâm linh để biến họ
lệ thuộc vào sức mạnh huyền bí do chính quyền chi
phối, mà hơn hết là chính quyền sẽ dựng lên một
hình tượng kiểu mẫu đối với một vài con người
thuộc về tổ chức lãnh đạo để coi đó là tổ chức tốt
đẹp và cao quý nhất vì đã sản sinh ra được các biểu
tượng toàn hảo như thánh thần; với việc tuyên bố
sẵn sàng trừng trị một cách công khai, bằng các hình
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phạt rất nặng nề, nhưng không ai được biết trước cụ
thể nó là gì, để răn đe và uy hiếp tinh thần dân chúng
nếu không tự giác chấp hành những mưu cầu của
chính quyền dù muốn hay không…Cứ như vậy qua
các thế hệ và qua những thời kỳ khác nhau, những
đám đông sẽ được thiết tạo và duy trì liên tục, mọc
lên rồi lại bị thay thế khi không hoặc ít còn khả dụng
trong việc phục dịch mục đích quản lý của chính thể.
Và đây chính là một hệ quả tất yếu điển hình
đối với một xã hội mà được cai trị bởi chế độ độc
tài: người dân chính là sản phẩm được nhào nặn
bằng bàn tay của quyền lực và tư tưởng chuyên chế.
Và điều này thì Stuart Mill đã không nhìn thấy được
khi cho rằng “nhân dân nào chính phủ đấy” để coi
như là có mối liên hệ mật thiết tất yếu về một sự
tương thích của sự phù hợp giữa nền tảng dân trí của
một quốc gia đối với việc xác nhận sự có mặt được
cho là hợp lý của chính quyền. Nhưng vấn đề là, khi
chính thể đã trở nên độc tài và chuyên chế, thì nhân
dân chính là một sản phẩm được tạc đúc nên từ
khuôn mẫu và sự gò ép của chính quyền ngay từ
thuở nhỏ để có thể tìm lấy sự đồng thuận cho việc
tồn tại của chính quyền khi chúng lớn lên và trưởng
thành – nó không có lý do để khai sáng hay gợi mở
cho người dân thấy được vị thế quyền lực chính trị
của mình ngay từ khi mỗi cá nhân có thể có khả năng
nhận thức trong tâm trí và như vậy, dĩ nhiên, không
thể quay ngược lại lấy vấn đề nền tảng dân trí của
dân chúng để làm cơ sở luận về sự tồn tại phù hợp,
hữu lý và chính danh của chính quyền đó, vì rằng,
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dân chúng lúc này đã trở thành một thành phẩm của
chính quyền cai trị.
Còn gì tồi tệ hơn nữa khi lại đổ lỗi cho dân
chúng và tước đoạt tự do lựa chọn thể chế (mô hình
chính thể) của dân chúng bằng luận điệu vì đám dân
chúng hầu hết là một lũ ngu xuẩn nên chỉ xứng đáng
để thừa hưởng một mức độ giới hạn những quyền
năng và lợi ích của mình và do đó họ cũng không có
khả năng để chọn lựa kiểu loại chính quyền, vì rằng
trí não của họ thực vô cùng thấp kém và với tầm mức
văn hoá chỉ đáng để được nhận lấy những giá trị mà
chúng sẽ được xem xét từ chính quyền bằng một thái
độ ban phát và ơn huệ. Nó còn là cớ lý vô giá cho
những kẻ lưu manh và cơ hội tranh thủ mọi phương
tiện để tìm mọi cách nhằm tham gia vào bộ máy rồi
leo lên vị trí quyền lực nhất và tự mình sẽ ban bố
những chính sách, những luật lệ mà những kẻ cai trị
tuyên bố rằng chúng “phù hợp với (nền tảng) trình
độ của đám chúng dân”. Ngay cả việc được sinh tồn
dưới sự bảo trợ của chính quyền (cứ như thể chính
quyền từ hư vô sinh ra vậy) đã là một đặc quyền lớn
lao mà không nơi nào có được cũng như không một
ai khác có thể thực hiện tốt hơn trong tình cảnh với
các điều kiện (khốn tệ) như thế. Thay vì xưa kia
những tên chủ nô, tầng lớp vua chúa, quý tộc chúng
tự nhận mình là những kẻ sáng suốt hay thuộc giới
thượng lưu, đẳng cấp (thượng đẳng) để được xem
như những kẻ có đủ phẩm chất cũng như khả năng
thừa hưởng một cách xứng đáng và phù hợp những
thứ quyền năng trời cho để đè đầu cưỡi cổ nhân dân
thì nay, vào một thời đại mà họ tự cho mình là tân
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tiến, chúng lại viện dẫn lý do những tầng lớp nhân
dân đều là ngu đần, thấp kém nên không xứng đáng
với quyền lực của chính mình mà rồi cứ thế phải
giao cả cho bọn chúng định đoạt.
“Sự phù hợp của chính thể đối với nền tảng dân
trí” (thực ra chỉ đúng khi ở đó đã có một nền dân chủ
hiện diện) sẽ biến những chính quyền độc tài
(chuyên chế) thành kẻ tước đoạt ý chí của toàn thể
nhân dân một cách nhanh nhất và khủng khiếp nhất,
bởi nó luôn cho rằng chỉ có chính quyền mới là
những bậc trí tuệ còn người dân thì chỉ cần tuân theo
những chỉ dẫn và sắp đặt của đám quan quyền là đủ
để hạnh phúc và có thể đạt được những điều tốt đẹp
khác. Khi những kẻ cầm quyền đã thống nhất với
nhau về một mức độ thấp kém của dân chúng trong
xã hội, thì nó cũng sẽ đặt ra mọi loại định mức mà
nó thấy phù hợp với những nhóm người trì độn
không hơn gì một bầy cừu này; và dù những kẻ lưu
manh trong bộ máy nại ra rằng dân trí của người dân
là thấp kém như thế nhưng thực không may là chính
cái chính quyền đó sẽ lại luôn làm cho từng kẻ thảo
dân sẽ buộc phải trở nên thông minh để được sáng
rõ đến từng ngõ ngách trong tâm trí một cách tỉ mỉ
nhất đối với hàng loạt các mức đóng góp về thuế má,
chi phí hòng nuôi sống bộ máy công quyền - mà rồi
nó vẫn từng ngày tuyên cáo dõng dạc là lũ nhân dân
ngu muội đó không đủ phẩm chất và năng lực để thụ
hưởng những quyền lợi chính đáng vốn dĩ luôn
thuộc về họ, kể cả là những quyền tự nhiên nguyên
thuỷ và cơ bản thuộc về bản chất của mọi con người
cũng sẽ bị chối bỏ và cướp mất – tức là: khi đóng
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thuế thì bạn bị buộc phải trở thành kẻ hiểu biết và
khôn ngoan, còn khi nói đến quyền lợi bạn phải là
kẻ ngu dốt.
Không một chính quyền hay một thể chế nào
được phép đánh giá và phủ nhận nhận thức của dân
chúng, đó là hành vi tước đoạt ý chí của người dân
vì chúng đã nhanh tay vớ lấy thứ đó làm cơ hội để
tiếm đoạt hoàn toàn quyền lực của nhân dân mà rồi
chính chúng lại quay lại cai trị và nô dịch nhân dân.
Toà án được quyền xem xét và phán quyết về năng
lực nhận thức của thể nhân trong những sự vụ cụ thể
và bằng các liệu pháp y khoa và khoa học, nhưng
chính quyền thì không thể được phép sử dụng điều
đó để dẫm đạp lên dân chúng để nhằm xác lập địa vị
và thân phận của họ trước chính quyền – những kẻ
bị coi là ngu dốt nhưng lại là những kẻ bỏ phiếu để
lập nên chính quyền và ngày ngày chăm chỉ làm lụng
để đóng thuế nuôi sống những kẻ ăn trên ngồi trốc
mà rồi chính chúng quay lại chửi rủa dân chúng là
một lũ đần độn không xứng đáng nhận được những
điều tốt đẹp hay sẽ được bảo đảm những điều ấy
trong đời sống. Và cũng không thể không bàn tới
theo góc nhìn ngược lại, rằng, chính quyền gian
manh sẽ luôn miệng tuyên truyền về sự thông thái
và khôn ngoan của người dân như những bài ca tươi
đẹp trên các góc phố, nẻo đường hay trong những
cuộc họp, những buổi gặp gỡ ăn mừng, những
chương trình, ngày lễ kỷ niệm, những dấu mốc son
lịch sử hùng tráng…nhưng đó chỉ là liệu pháp tâm
lý để làm cho người dân quên đi những thực tế mà
họ đang đối mặt và những bài ca kiểu đó chỉ vang
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lên dày đặc mỗi khi đứng trước một chính sách nào
đó sắp được ban ra mà ắt hẳn nó sẽ gây choáng váng
cho dân chúng mà thôi.
Tự do chính trị của người dân (và đương nhiên
cũng như với từng thể nhân) là tối cao trong hai việc:
tự do chọn lựa mô hình chính thể và tự do lựa chọn
phương cách phản kháng dân sự để chống lại nó.
Nếu không được lựa chọn mô hình chính thể
thì cũng không thể quyết định đến được sự tốt đẹp
của luật pháp, mà như vậy thì những gì xấu xa lẫn
tồi tệ nhất sẽ được chính quyền ưu ái dành tặng cho
dân chúng của mình. Và khi không được quyền chọn
lựa kiểu cách chính quyền thì hẳn nhiên nhân dân
cũng chẳng thể nào có vị thế để hành động trước một
chính quyền không do mình thiết lập nên. Nếu
không nhận ra chân lý này, nhân dân mới thực là
những kẻ ngu ngốc nhất mà họ hoàn toàn xứng đáng
bị nô dịch cho đến khi tỉnh thức.
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QUYỀN LỢI SỐ ĐÔNG VÀ VỊ THẾ CÁ THỂ
Nếu không thể bảo vệ một cá thể, thì cũng
không bảo vệ được bất cứ ai trong cái toàn thể. Và
nếu chỉ nhất mực bảo đảm quyền lợi cho số đông,
đến một lúc nào đó, tất thảy bọn họ sẽ chẳng còn
một ai được bảo vệ nữa cả.
Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào một vấn đề
cốt lõi trong chủ đề này: thứ nhất là tính ưu tiên
trước nhất của quyền năng và lợi ích chính thể - một
loại quyền lợi số đông có quyền lực cùng sức mạnh
chuyên chính, và thứ hai là sự thúc ép của quyền lợi
tập thể (đám đông) luôn được ưu ái xem xét trong
việc đưa ra các quyết định, để bàn luận tại sao nó lại
tiềm ẩn nguy cơ gây tha hoá và dẫn tới sự sụp đổ cho
một thể chế chính trị.
Chúng ta khoan bàn tới đặc tính thứ nhất để
một quốc gia tồn tại được là nhờ vào sự gắn kết
thông qua chủ quyền quốc gia, bao hàm lãnh thổ,
quốc tịch và dân chủng tộc, mặc dầu lý do này chính
là cái căn cớ lớn nhất sẽ được nại ra mỗi khi chính
quyền muốn đàn áp tiếng nói hay sự phản kháng của
một đám đông hay từ một vài cá thể nào đó. Cái đáng
phải lưu tâm trong sự vận hành và quản lý xã hội
thường trực và hàng ngày nằm ở yếu tố thứ hai, tức
tính tối cao của việc bảo hộ các giá trị chung (phổ
quát) nhất thuộc về con người.
Chính vì việc phải bảo vệ tối cao các quyền cơ
bản và phổ quát của mỗi con người từ khi được sinh
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ra mà nó là xương sống cho mọi sự cấu tạo và vận
động của một cơ thể quyền lực, cái thứ nhờ vào
những giá trị ấy mới được thiết tạo nên và tồn tại
song cùng với người dân; và cũng chính nhờ các giá
trị này mà sự khác biệt và đa dạng về những quyền
lợi lẫn mưu cầu, mặc dù có thể hoàn toàn trái ngược
giữa các nhóm người trong xã hội, mới được tôn
trọng và không còn là mối lo lắng đối với một thể
chế của bất kỳ quốc gia hay thời đại nào, trong đó
cũng bao hàm sự khác biệt về tâm tưởng, nhận thức,
sắc tộc, văn hóa, đạo đức, tôn giáo và các hoạt động
đời sống thường nhật với những lệ tục được cộng
đồng thừa nhận và duy trì.
Hệ thống tổ chức của chính thể khi đã được
nhận ủy nhiệm quyền lực từ nhân dân, đã cùng một
lúc gánh vác bốn loại trách nhiệm khác nhau như đã
chỉ rõ ở phần đầu tiên: đó là đại diện cho nhân dân;
đảm bảo quyền lợi của bộ máy cũng như của mỗi
thành viên trong tổ chức công quyền và cuối cùng là
bổn phận công dân còn lại của từng cá thể. Tôi gọi
chúng là tương quan bốn trọng trách của một thể chế
chính trị.
Có thể thấy ngay rằng, một viên chức công
quyền sẽ luôn ưu ái cho việc anh ta sẽ được đánh giá
thế nào và rồi sẽ nhận được phần thưởng ra sao từ
cấp trên của mình khi thụ lý giải quyết một yêu cầu,
đề nghị hoặc tranh chấp của một người dân với một
người khác nữa; anh ta cũng sẽ quan tâm tới bên nào
có lợi thế hơn về lực lượng cũng như ai sẽ nhận được
sự ủng hộ lớn hơn bởi công luận, mặc dầu dư luận
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chưa chắc đã có thể nắm rõ hay thấu hiểu sự tình anh ta sẽ căn cứ dựa vào mệnh lệnh của cấp trên hoặc
những người có vị trí trong bộ máy, từ đó anh ta cân
nhắc để hành động sao cho anh ta sẽ nhận được
nhiều nhất quyền lợi về mình mà vẫn đảm bảo hài
lòng dư luận trong khi hai con người đang có lợi ích
xung đột kia cũng không muốn khiếu nại nào khác
nữa khi nhận được phương án xử lý, hoặc tối đa là
chỉ còn một bên cảm thấy bất bình mà người này là
kẻ yếu thế. Như vậy, quyền lợi của anh ta và bộ máy
bao giờ cũng được đặt ra xem xét đầu tiên, rồi đến
công luận dựa trên mật độ lượng người đồng thuận
của số đông, sau đó mới là từng công dân thiểu số
đang tìm kiếm hay gắng sức bảo vệ các quyền lợi
của mình thông qua nhà nước. Chính vì vậy mà
những chính quyền độc tài thường dùng truyền
thông và dư luận để tạo nên hiệu ứng đám đông
nhằm dễ bề giải quyết một sự vụ phức tạp hoặc căng
thẳng nào đó, mà hầu hết là họ sẽ thổi phồng sức ép
và con số của dư luận để lấy đó làm sức mạnh đàn
áp những kẻ mà chính thể muốn tiêu diệt hoặc tuyên
truyền ngược lại để giảm bớt tính nghiêm trọng của
vấn đề, nghĩa là che đậy sự thật bằng sự gian lận đối
với các biểu thị tác động của nó trước xã hội.
Chúng ta cần hiểu rõ một nguyên lý cốt yếu
hiển nhiên là, điểm đầu tiên của chuỗi quyền lực là
nhân dân và điểm cuối cùng kết thúc nó cũng chính
là người dân, mặc dù khi đứng riêng lẻ thì họ là
những cá thể hết sức nhỏ bé. Tuy rằng vậy, quyền
lực thường mang sự vận hành có tính ly tâm, tức
luôn có xu hướng rời xa người dân, trung tâm của
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mọi quyền lực. Khi trao quyền lực cho bộ máy thì
nó được vận hành với cách thức thu hút vào những
bộ phận, cơ cấu cao nhất trong chính quyền mà
không phải sự dàn trải ra các tầng nấc quyền lực
phân tán ở các cấp thấp hơn hay là tạo nên sức mạnh
cho những người dân đã trút bỏ hầu hết quyền lực
của mình cho một thể chế nắm giữ, dẫu chưa hẳn đó
(đã) là lựa chọn thực sự của họ.
Nhà nước, về mặt thực tế và đúng nghĩa nhất,
không đại diện cho toàn thể nhân dân một cách
chung chung và cũng không thay mặt cho bất kể
nhóm người, tôn giáo hay tư tưởng chủ nghĩa nào để
điều hành, mà là thiết chế đại diện cho những quyền
năng phổ quát nhất của con người trong xã hội. Và
chỉ cần làm tốt nhất chức phận này thì nhà nước đó
vẫn còn là nhà nước đại diện (chính đáng) cho người
dân trong một quốc gia.
Và vì trong các hoạt động và hành vi chính trị,
quản lý xã hội, chính quyền luôn phải đảm bảo việc
cân bằng các hệ thống và giá trị lợi ích của nhân dân,
của chính bộ máy, của từng cá thể thành viên của nó
cùng phần trách nhiệm công dân ít ỏi còn lại trong
nhiệm vụ công quyền, nên trong nhiều trường hợp
và rất thường xuyên, chính quyền luôn phải cân nhắc
đến các lợi ích của mình có bị lay chuyển, xâm hại
hay không, vì họ đồng nhất thiệt hại của chính quyền
là thiệt hại của toàn thể nhân dân. Mà điều đó thì
không được phép. Chính vì tư duy như vậy, nên các
chính quyền lại luôn đặt quyền lợi của tổ chức nắm
quyền được ưu ái cao hơn cả và sẵn sàng hy sinh các
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quyền lợi cá thể hoặc nhóm người (chủ yếu là dân
sự) trong một sự vụ liên quan đến hoạt động điều
hành nào đó. Họ coi việc hy sinh đối với những
(nhóm) người đó là hoàn toàn hợp lý và để nhằm
mục đích làm cân bằng lại các lợi ích đang xung đột
và mâu thuẫn nhau, nhưng chỉ chính quyền được ưu
tiên hơn tất cả phần còn lại hoặc những gì liên quan
tới lợi ích của nó sẽ được lưu tâm xem xét giải quyết
trước.
Chính thể cho rằng họ cần phải có một hành
động can thiệp hoặc là kiểm soát đủ mức để làm sao
tạo ra trạng thái an toàn của việc thiết tạo sự công
bằng mà toàn thể người dân đã giao phó cho, hòng
tạo ra một niềm tin với công chúng khi nhìn vào,
rằng cái nhà nước (chính quyền) đó luôn thể hiện họ
là một tổ chức luôn đảm bảo và duy trì nguyên tắc
cao nhất mà làm an lòng tất thảy, đó là quyền lợi của
số đông luôn được đề cao. Bởi lẽ, cái toàn thể, mặc
dù luôn là cái không thể xác định được, nhưng lại là
một thứ tạo ra cảm giác an toàn bao quát và dễ làm
hài lòng con người hơn cả. Hơn thế là, cái mà một
chính quyền luôn thừa hiểu được rằng, thứ mà họ
đang mặc nhiên tự coi mình đứng ra nhân danh để
đại diện cho, thực chất, chỉ là ý chí của những người
ủng hộ họ tại thời điểm lá phiếu bầu cho họ có hiệu
lực, chứ không phải bây giờ và cũng chưa hẳn chính
là các nhóm người đó trước đây và vào lúc này.
Nhưng chính quyền lại luôn muốn lưu giữ ý chí
chính trị trong quá khứ để làm sức mạnh cho sự tồn
tại hiện tại của mình, ngay cả nguồn gốc lịch sử của
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sự hình thành nên chính quyền cũng là một căn cớ
để họ viện dẫn và tự hào.
Không khó khăn để thấy được rằng, một con
người nếu chỉ có mục đích tư riêng khi tham gia vào
bộ máy chính quyền thì sẽ khiến cho anh ta chỉ làm
việc với một ham muốn để thoả mãn bằng được cao
nhất quyền lợi cá nhân của mình; và nếu anh ta
không là kẻ như vậy mà chỉ biết cụng cung phục vụ
cho chính quyền với toàn bộ tâm trí mà không mấy
khi suy xét về các hành động cũng như hậu quả có
thể mang lại của nó thì sẽ dễ biến chính quyền thành
tổ chức ngày càng độc đoán và chuyên quyền với
những con người mà ngày càng trở nên chẳng còn
biết đến nhân dân là gì, ngay cả bổn vụ của họ họ
cũng xem nhẹ và dần một rời xa.
Do vậy, cần phải nhắc lại một lần nữa về tâm
thức công dân mới là yếu tố quyết định đến hiệu quả
chính trị của một chức vị nào đó khi họ đảm nhận
hay gánh vác bổn nhiệm công quyền.
Một chính quyền thiếu phẩm chất thì thường
nhân danh cái toàn thể khi đối mặt với tất cả các
nhóm người nằm ngoài bộ máy công quyền hoặc lấy
số đông làm điểm tựa khi là kẻ phân giải các sự vụ
giữa những nhóm người với nhau, cả trong nội bộ
các cơ quan công quyền lẫn ngoài xã hội dân sự, vì
số đông thì luôn ẩn chứa và có thể tạo nên sức mạnh
tiềm tàng và rộng khắp, hơn hết nó có thể tạo ra chân
lý chỉ vì nó có khả năng áp đảo được những thực thể
đơn lẻ hay yếu thế. Và một chính quyền chuyên chế
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hay độc tài, là chế độ tước đoạt quyền lực của người
dân về làm của riêng mình, sẽ lợi dụng triệt để cái
“quyền lợi số đông” (dưới danh nghĩa lợi ích cộng
đồng, trật tự công cộng, phúc lợi xã hội, bao gồm cả
các giá trị có tính an ninh quốc gia) nhằm duy trì một
xã hội mà ai cũng như ai luôn chắc mẩm và thầm
tưởng rằng mình được đảm bảo vị thế cao nhất cũng
như sẽ được thừa hưởng các đặc quyền từ nhà nước,
để rồi trong bất cứ sự vụ cụ thể nào, cái thứ “quyền
lợi số đông” đó lại là nguyên cớ lớn nhất để đè bẹp
và giết chết chính họ với tư cách từng người một vì rằng, nhà nước cũng chính là một đám đông và lại
vô cùng hùng mạnh.
Mọi sự an ninh đều là vì con người, nên nếu
không thể bảo vệ cho từng con người, thì những sự
an ninh ấy chính là những kẻ sát nhân và huỷ diệt,
tức là kẻ thù của chính con người,.
Quyền lợi số đông chính là nguyên do lớn nhất
dẫn tới tình trạng lãnh đạo tập thể và các quyết nghị
của tập thể là tối cao mà hiến pháp và luật pháp cũng
phải tận tâm và triệt để phục vụ nó. Nó cũng tạo ra
tư tưởng phân tầng các hạng người và đặc biệt là
hình thành nên giai cấp dựa vào những điểm chung
về quyền và lợi ích hay bởi những con người đang
cùng phải chịu đựng sự bất công nhất thời như nhau.
Đồng thời, nguy hiểm hơn cả là để thống nhất được
những giai, tầng đông đảo này trong xã hội, nó luôn
phải tạo ra những “kẻ thù” nguy hiểm rình rập xung
quanh mình từ phía các ngoại bang, nó luôn đặt ra
tình trạng an ninh của toàn thể nhân dân vào trong
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mức độ lỏng lẻo và bị đe doạ nguy bách, để dân
chúng không còn thời gian và sự tỉnh táo để đòi hỏi
những quyền lợi chính đáng đang bị tước bỏ mất,
ngoại trừ việc thường trực tâm lý sẵn sàng phải hy
sinh cho cái toàn thể bất cứ lúc nào mà nó luôn rơi
vào trạng thái bất ổn và nếu không thể đảm bảo thì
tất cả đều sẽ bị giết chết từ những kẻ thù hết sức tàn
khốc và man rợ từ phía bên ngoài quốc gia dội đến.
Chính quyền được lập ra là vì người dân chỉ
trao cho anh ta một chức phận là nó được thiết lập
nên để bảo toàn cho những giá trị chung và phổ quát
nhất mà bất cứ con người tự nhiên nào cũng được sở
hữu, chứ không phải bất kỳ một lợi ích sự vụ cụ thể
hay của bất kể một nhóm người nào, bởi lẽ, lợi ích
thì chỉ mang tính thời điểm và bất định, nhưng
những quyền năng tự nhiên thuộc về con người là
vĩnh viễn không suy suyển ở trong nội tại chính nó
ngay từ khi khởi phát. Ở mọi chính thể, người dân
chỉ giao phó cho nhà nước gìn giữ và bảo hộ tính tối
cao các quyền, bao gồm quyền sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc – và hơn hết sẽ không ai
bị xem nhẹ chỉ vì số đông đang áp đảo anh ta về mặt
lực lượng hay họ đang nhận được sự đồng tình lớn
lao từ công luận hoặc sự hậu thuẫn từ phía nhà nước
do có sự dính dáng đến lợi ích của chính quyền.
Chính vì vậy, nhất thiết bắt buộc phải phân tích
khách quan và thấu triệt về một trường hợp ở đây,
đó là việc chính quyền nhất mực bảo vệ đến cùng
quyền lợi của một vài cá thể đang sở hữu hay nắm
giữ ở mức độ lớn những đặc quyền, đặc lợi (có ảnh
hưởng đến quyền lợi hay chính sách của chính

Luân Lê

61

DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN

quyền) trước bất kỳ đám đông dân chúng nào, bởi
chính quyền luôn quan tâm đến những lợi ích sát
sườn có liên can đến tổ chức này mà họ có thể dễ
dàng kiểm soát được chứ không mất công trả giá cho
những thứ công lý vô hình nếu thoả mãn đám đông
nào đó một cách nhiệt thành. Đây không phải là
trường hợp bảo vệ các giá trị tối cao của con người
thuộc về từng cá thể, cũng không phải tình huống
của việc áp dụng nguyên lý Bảo toàn hằng định, mà
nó là sự ưu ái cho các đặc lợi của chính quyền và
những gì liên quan đến hoặc là gắn chặt với chính
quyền – nó chính là ngoại lệ phá vỡ tất cả những gì
được bảo toàn một cách bất dịch của con người chỉ
để thụ đắc được các món lợi hiện hữu trước mắt. Đó
hẳn là một sự ngu xuẩn, hoặc là sự bất chấp cố cùng
trước nhân dân.
Bởi thế, chỉ khi nào một chính quyền luôn bảo
đảm và biết đặt tất cả những giá trị phổ quát của con
người trước nhất và lên trên hết mọi thứ thì mới hy
vọng rằng (dẫu luôn phải nghi ngờ vào điều kỳ vọng
tốt đẹp này) chính quyền đó mới thực sự có các hành
vi chính trị sáng suốt, tôn trọng người dân cũng như
sẽ bảo vệ được tổ quốc của mình. Kể cả cho dù chính
quyền có tham lam và luôn muốn thỏa mãn các lợi
ích của riêng nó khi nắm quyền điều hành thì vì điểm
giới hạn đã luôn được xác lập cũng như ấn định hết
sức rõ ràng đối với chính quyền đã khiến nó không
thể nào xâm phạm vào được các giá trị tối cao thuộc
về con người, dù cho đó chỉ là một cá thể nhỏ bé
đang đứng trước nó.
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Thử xem xét đến trường hợp, một người và chỉ
có một người này, đang vướng vào một sự vụ mà
buộc nhà nước phải đứng ra giải quyết. Giả như,
quyền lợi của họ có thể đang xung đột với một cộng
đồng người nơi họ cư trú, làm ăn hay sinh sống, theo
cảm nghĩ trực quan dường như ai cũng có thể thấy
ngay sự bất lợi phần nhiều thuộc về phía người dân
đơn lẻ khi soi chiếu theo nguyên tắc tổng quyền lợi
số đông. Nhưng cơ sở để giải quyết sự vụ này là gì
nếu một khi chính quyền ra tay? Họ lại sẵn theo
phương cách: cái toàn thể là cao nhất và quyền lợi
số đông (an ninh cộng đồng, trật tự công cộng hay
phúc lợi xã hội) mới là có hiệu lực thực tế để san
bằng các quyền lợi của con người đơn tuyến kia – vì
rằng, nếu một hành động mà đưa đến tổng bề rộng
trị số thiệt hại ít nhất thì sẽ là lựa chọn tốt nhất? Nếu
làm như vậy, thì rõ ràng, trong các trường hợp khác,
nhà cầm quyền cũng sẽ với cách làm tương tự, sẵn
lòng hy sinh các quyền lợi chính đáng, thậm chí là
bất khả xâm phạm, của một vài cá thể để bảo toàn
cho lợi ích của cộng đồng được đánh giá (mơ hồ và
cảm tính) là to lớn và đồng đều hơn. Với những toan
tính và hành xử kiểu đó thì thực chất ẩn sâu trong nó
là mục đích tìm lấy sự an toàn cho nhà cầm quyền,
vì họ muốn giảm bề rộng trị số tổn hại tới mức tối
thiểu, mà như vậy sẽ khiến họ hiểu: số người được
hưởng lợi sẽ là tối đa. Họ không muốn làm phẫn nộ
và rồi dẫn tới tình trạng sẽ phải đối đầu với đám
đông cùng một tính chất và đang ở cùng vào một
tình cảnh có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nhưng
đây lại là một sai lầm nghiêm trọng đối với một thể
chế chính trị. Điều này cũng sẽ dẫn tới một tình
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huống khá đặc biệt, chính quyền sẽ viện dẫn lý do
an ninh hoặc phát triển kinh tế của đất nước hay
cộng đồng người rất lớn nào đó, để sẵn sàng thu đoạt
lại những quyền lợi của đám đông nhỏ hơn số quyền
lợi mà chính quyền dự tính sẽ được tạo ra khi giao
lại nó cho một vài kẻ đại diện mà sau này thực hiện
việc phân phát nguồn lợi hay thành quả ra phía ngoài
xã hội. Đây là bài toán lấy giá trị (được ước tính)
hình thành trong tương lai một cách áng chừng và
vô định để bù đắp cho các mất mát cụ thể ở hiện tại
làm sự thuyết phục cho phương án điều quản của
mình đối với quốc gia. Nhưng một lần nữa, nó dẫn
tới những bất ổn cũng như các xung đột ngày càng
lớn và nhiều hơn lên giữa các nhóm người, mà rồi
mục tiêu phát triển cũng không đạt được và nhiệm
vụ an ninh cũng chẳng thể hoàn thành.
Để một quốc gia lớn mạnh thì cần người dân
mạnh. Người dân mạnh là những người dân dù có
đứng một mình vẫn có (sức mạnh) tác động lớn
đến chính quyền chứ không phải chính quyền có
sức mạnh để đè bẹp dân chúng hoặc từng (nhóm)
người dân khi đặt họ ra riêng rẽ. Nếu ngược lại thì
đó là tư duy nguy hiểm và biến chính quyền không
sớm thì muộn sẽ đứng về phía đối nghịch với nhân
dân, mặc dù lúc đầu họ luôn vì (an ninh và lợi ích)
cái toàn thể để làm mục tiêu tối cao trong hành động
mà bất chấp những quyền năng thuộc về con người.
Tâm thế luôn cố gắng làm cho cân bằng trong
việc đảm bảo sự công bằng giữa các tương quan và
vai trò về quyền lợi lẫn chức phận của một bộ máy
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chính quyền theo xu hướng sẵn sàng tước bỏ các giá
trị của cá thể hoặc nhóm yếu thế mà ưu tiên cho
quyền lợi của chính quyền hơn cả hoặc dùng quyền
lực (quyền lợi) số đông để xem thường vị thế cá thể
chính là điểm đứt gãy của một thể chế. Nó chỉ được
phép thi hành hết sức hạn hữu và chỉ trong một vài
sự vụ đặc biệt điển hình nhưng phải đáp ứng một
loạt các điều kiện ngặt nghèo bằng luật pháp và hẳn
nhiên phải được đền bù một cách thoả đáng, chứ
không thể được coi là nguyên lý để vận hành một
nhà nước trước dân chúng của mình.
Thử tưởng tượng rằng, trong một vòng tròn
được chấm rõ các điểm sáng, mỗi điểm ấy là một
người dân, chính quyền là tâm của vòng tròn và luật
pháp là đường biên cùng toàn bộ thiết diện hình tròn.
Nếu thể chế nắm quyền cai trị liên tiếp xóa bỏ các
điểm sáng, thì chẳng bao lâu sau, trong cái hình tròn
đó là toàn bộ một màu đen, tức là nhân dân bị xóa
sổ. Vậy thì mỗi người dân có đáng hoặc bị coi là cần
thiết để phải hy sinh cho quyền lợi của số đông bất
định nào đó hay không? Vì mái che của luật pháp
không thực hiện nguyên lý ấn định và giữ an toàn
cho các quyền của cá nhân bằng cách vạch ra các
phạm vi bảo hộ chúng mà chính quyền lại dần phá
hủy các điểm nằm trong vòng tầm soát của nó. Với
cách thức vận hành đó, thậm chí nó sẽ quét sâu vào
trong đám đông mà nó đã từng bảo vệ để truy bức
và rồi tiêu diệt cá thể nào đứng trong đó nhưng lại
có lợi ích đối kháng hay bất đồng với số đông còn
lại. Cứ với nguyên tắc phân rã theo cách truy hồi
ngược kiểu như thế, nó sẽ hủy hoại dần dần tất cả
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cái toàn thể cho đến khi nào chỉ còn lại đồng nhất
những loại lợi ích có lợi hoặc chí ít là không làm
phương hại đến quyền lợi của chính thể đó. Luật
pháp là để tương trợ và bảo hộ các điểm nằm trong
đường tròn đó theo các đoạn kết nối bắc cầu đa
hướng mà điểm chuyển hòa trung gian là tâm của
nó, tức nhà nước, chứ không phải là lựa chọn điểm
này hay điểm kia, tức đi chia tách và tiến tới triệt
điểm để cố giữ cho nó trở thành chỉ còn là một
đường thẳng đơn hướng.
Vậy nguyên tắc nào để có thể đảm bảo cho cá
nhân có một vị thế an toàn và được bảo vệ trước số
đông hoặc khi đứng trước nhà nước trong một sự vụ
mà không cần phải lo ngại sẽ bị lép vế hoặc bị chèn
ép để như một vật nằm trong nguy cơ phải hy sinh
trước tiên?
Trong vật lý hay hóa học, gọi chung là khoa
học tự nhiên, đều có định luật bảo toàn năng lượng,
nhưng là về mặt “cơ học” thông thường. Còn đối với
chính trị, về mặt bản chất, quyền lực của người dân
cũng được bảo toàn, nhưng là với một kiểu bảo toàn
hoàn toàn khác biệt.
Đó là nguyên lý mà tôi gọi là Bảo toàn bất dịch
(hay Bảo toàn hằng định), tức:
Tổng quyền năng tự nhiên của một cá thể
bẳng tổng quyền năng tự nhiên của toàn thể, bất
kể số đông dân chúng có là bao nhiêu.
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Và: Tổng quyền năng chính trị của cá nhân
được bảo toàn và được bảo vệ ngang bằng tổng
quyền năng chính trị của toàn bộ xã hội khi nó
được trao cho nhà nước - và nó luôn có giá trị như
nhau dù là ủng hộ hay chống lại chính quyền.
Cần hiểu cho rõ nguyên lý Bảo toàn bất dịch
theo nghĩa rằng, không một cá thể nào sẽ được xem
xét hoặc bị coi là đáng hy sinh hơn bất kể nhóm nào,
dù nhóm người đó có đông đảo đến đâu đi chăng
nữa. Vì cộng tổ hợp các quyền năng tự nhiên của
những con người đó lại ta vẫn chỉ có một tập hợp
các quyền năng đúng y nguyên như của một con
người đơn lẻ, không lớn hơn, không nhỏ hơn và
cũng không phát sinh thêm bất cứ quyền năng nào
khác.
Mặt khác, một chính quyền được thiết tạo nên
là nhờ nguyên tắc quá bán (hoặc theo đa số) trong
một cuộc bầu cử dân chủ và công khai, tức dựa trên
tổng số các phiếu bầu hợp lệ của ít nhất là hơn một
nửa (hoặc theo tỷ lệ đa số nào đó) những con người
tham gia vào một cuộc bầu cử nhằm tạo lập nên các
cơ quan quyền lực nhà nước, nơi đại diện cho họ để
quản lý và điều hành xã hội, bảo vệ tổ quốc cũng
như mỗi người dân cư trú và sinh sống hoặc có mối
quan hệ pháp lý với chính quyền. Điều đó cho thấy,
quyền lực nhà nước được xác lập và ủy nhiệm thông
qua không phải là tổng quyền năng chính trị của toàn
bộ người dân. Mà quan trọng hơn, thứ quyền năng
chính trị này của người dân chỉ có ý nghĩa và giá trị
trong hai trường hợp: một là khi dùng nó để thiết
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tạo nên một chính quyền; hai là sử dụng chúng để
thay đổi hoặc là đánh đổ nó. Từ đây dẫn đến một hệ
quả tất yếu là, nhà nước chỉ được thực thi các quyền
năng chính trị nhận được từ phía người dân mà họ
đã giao phó cho một khi họ phải nhìn nhận quyền
năng chính trị của từng cá nhân cũng ngang bằng
như là của toàn bộ những người còn lại trong xã hội.
Cũng đương nhiên, quyền năng chính trị của mỗi cá
nhân độc lập sẽ được coi là một trị số bằng nhau dù
là nó có tính chất ủng hộ hay là chống lại nhà nước;
vì rằng cái tổ chức và bộ máy quyền lực đó cũng chỉ
đơn giản là được hình thành là nhờ bởi cả những kẻ
có những quan điểm hay là mối bận tâm đối nghịch
như thế; chính quyền không sinh ra từ hư vô hay từ
một đấng thượng đế nào sáng tạo ra, mà nhờ sự trút
bỏ quyền lực từ ý chí của dân chúng. Mà ý chí của
ai đó thì có thể thay đổi ở thời điểm này hay hoàn
cảnh khác, trong tình thế này hoặc buộc phải lựa
chọn thế kia. Nên bất kỳ ý chí nào của mỗi cá nhân
đều được bảo toàn như nhau trước nhà nước và nó
được bảo vệ ngang bằng với quyền năng chính trị
của tất cả những người còn lại, những người được
đặt chung vào một mối tương quan có tính đồng
thuận với nhau mà nó xung đột với cá nhân đó.
Để có thể tường minh cho nguyên lý này, tôi
xin chỉ ra một ví dụ hết sức giản đơn, có lẽ là không
mấy khó hiểu cho bất kỳ một ai bình thường nhất:
Trên một đoàn tàu tốc hành, có 100 con người, sau
khi đi qua một loạt các ga và bãi đỗ, cho đến một ga
kế tiếp xuất hiện một cánh cửa mà nếu muốn đi qua
được nó để lên thiên đường thì buộc một người trong
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số họ phải tước bỏ tính mạng của mình, nếu không
tất cả đều sẽ cùng chết. Trong tình huống này, mỗi
chúng ta sẽ phải tự đặt ra câu hỏi: người lái tàu sẽ có
quyền quyết định hay toàn bộ số người trên tàu sẽ tổ
chức một cuộc bỏ phiếu để chọn ra 1 người phải hy
sinh cho 99 người còn lại, nó cũng tương tự như toàn
thể bọn họ sẽ chỉ định ra một người phải chết thay
họ thông qua một trò chơi may rủi bằng xác suất
nhưng dựa trên sự áp đặt số đông và trên phạm vi
có thể khoanh vùng? Nhưng rõ ràng có một điều
hiển nhiên đang tồn tại ở đây, đó là ai cũng có quyền
sống như nhau và ai cũng có quyền được đi qua cánh
cửa kia một cách an toàn. Vậy thì ngoại trừ một
trường hợp khả dĩ và hợp lẽ tự nhiên mà không có
lý gì để oán trách, một người sẽ được chấp nhận
đứng ra để thực hiện điều kiện oái oăm kia chỉ khi
anh ta tự nguyện định đoạt sự sống của mình để dành
nó cho những người còn lại. Nếu dùng nguyên tắc
quá bán (hay đa số) để quyết định theo “quyền lợi số
đông” thì thử hình dung, chỉ cần 51 kẻ xấu câu kết
với nhau là có thể dùng thứ sức mạnh đó mà lấn át
và dễ dàng tước đoạt được bất kể một người nào
trong số 49 người còn lại. Và hẳn nhiên, trong một
hành trình tiếp theo cần lựa chọn tương tự như thế,
những con số quá bán mang tính đại diện cho “quyền
lợi số đông” có quyền quyết định lại ngày càng giảm
đi mà chúng vẫn luôn giành chiến thắng phần còn lại
trong sự bất suy xét tới. Thế thì cuối cùng ai sẽ xứng
đáng lên được thiên đường đang chờ phía trước?
Quả thực là một thứ sức mạnh đáng nguyền rủa khi
nó mang hình hài và diện mạo của những con người
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có biểu hiện tốt đẹp nhưng thực ra nó lại là một loài
quái vật sẵn sàng xé xác bất kể người đó là ai.
Chúa hay Thượng đế không lựa chọn số đông,
mà Chúa lựa chọn giá trị con người và đối với mỗi
con người cụ thể. Thế nhưng nhân loại lại được vận
hành dựa trên một nghịch lý gần như ngược lại, cho
đến trước khi các quốc gia trên thế giới được tận
hưởng những nền dân chủ thực sự thời gian gần đây,
là số đông lại có đầy đủ tính quyết định để sẵn sàng
tước đoạt được mạng sống hoặc tài sản của người
khác, chỉ đơn giản là vì bởi đám đông đó có quyền
lực hoặc đang có vị thế áp đảo hay là được đồng
thuận từ chính thể (hoặc kẻ) cai trị, đến mức mà như
Tocqueville còn phải thừa nhận đó là một loại công
cụ đầy sức mạnh: “Có thể ép Socrates uống thuốc
độc, thiêu Bruno trên giàn lửa, đòi treo cổ và bắt
giam Galilei”, và điều đó cũng được Stuart Mill thừa
nhận đó là một mối nguy hại đáng nguyền rủa có
tính phá hủy đối với các giá trị tự do của con người.
Nếu chúng ta đồng lòng bỏ qua quyền lợi hoặc
các giá trị thuộc về một con người mà không suy xét
gì cả, hoặc có soi xét nhưng lại qua quýt vì còn phải
lo lắng tới quyền lợi của đám đông, thì lật ngược lại
vấn đề, ta sẽ ở vào vị trí của kẻ đang bị áp đảo bởi
số đông được tụ hợp từ những cá thể hoàn toàn như
ta, thậm chí còn là những trí tuệ khiêm tốn hơn cũng
như chưa chắc gì tốt đẹp (hay đạo đức) hơn, cũng lại
muốn xóa sổ ta như một vết sơn dính trên tường, ta
sẽ cảm thấy thế nào và sẽ phải giải quyết ra sao?
Chúng ta không thể giải thích dễ dàng và cho tất cả
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đám đông hiểu thấu triệt được vấn đề và cũng không
có đủ sức mạnh để giải tán đám đông nếu chỉ biết
kêu rên hoặc là đe dọa lại họ, vậy chỉ có thể tìm đến
một thứ sức mạnh chung đã được thừa nhận từ toàn
thể để viện dẫn ra mà làm cơ sở cho việc giải quyết
những xung đột này – đó là quyền lực phân xử công
minh của nhà nước, vì đó là nơi mà tất cả những ý
chí và các nguyên tắc chung nhất và tối cao nhất của
con người đều được gửi gắm vào đó để sử dụng một
khi phải cần đến - ta chỉ có thể dựa vào đám đông
để chống lại đám đông, dựa vào ý chí của họ để
chống lại chính họ, dựa vào quyền năng để chống
lại quyền năng; vì hiển nhiên, tất cả những công dân
trong cái xã hội đó, đã đều hiểu rằng chính họ cũng
như những người khác, đang được thừa hưởng
những giá trị mà do ý chí của họ đã xác lập và mang
lại sau khi trao cho nhà nước, nên họ không thể
chống lại chính mình bằng việc lấn lướt hoặc muốn
định đoạt những người đối kháng với họ mà không
thông qua “công lý có tổ chức”; và đám đông cũng
không thể được nhận sự ủng hộ vô lối hoặc tìm cách
chi phối, ảnh hưởng, mua chuộc chính quyền trong
khi các thiết chế quyền lực đứng ra giải quyết, nhất
là ở đó chỉ dựa trên sự phân loại và tính tổng mức
quyền lợi xem bên nào chiếm trị số lớn hơn để đưa
ra quyết định phần thắng thuộc về nó. Nếu đưa ra
cách này để làm an ổn đám đông tức thời, thì nó
cũng tạo ra một sự bất ổn ngay sau đó rất hiện hữu,
bởi chính nó là một nguồn cơn để phá hủy tất cả các
nền tảng tối cao của con người trong mọi sự vụ tiếp
theo; và rõ ràng như thế cũng đồng nghĩa chính
quyền thực chất cũng chỉ là một đám đông đang dần
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tước đoạt vị thế và ý chí của toàn thể mà rồi chỉ
nhằm đảm bảo cho một đám đông khác khi cần thiết
chứ chẳng dựa trên căn cứ hay cơ sở hợp lý và hợp
pháp nào.
Ở đây, cũng không có bất kể sự suy diễn nào
được viện dẫn để áp đặt hay cáo buộc cho tôi về một
sự việc là tôi đang ủng hộ cho việc nhất nhất đề cao
cá nhân mà có thể xem nhẹ các lợi ích tập thể hoặc
là quyền lợi số đông, một cách bất chính. Sau mọi
biện hộ và phân tích, cái mà tôi muốn nhấn mạnh và
làm nổi bật hơn cả là việc lấy các giá trị tự nhiên tối
cao của con người làm cơ sở cho tất cả các sự giải
quyết những sự vụ cụ thể, nếu không thể đảm bảo
những giá trị đó thì mọi sự an ninh hay là lợi ích cái
toàn thể cũng không có ý nghĩa hay giá trị gì khi nó
có tính hủy diệt con người và các giá trị của con
người.
Mỗi cá nhân nếu muốn được tôn trọng từ phía
chính quyền thì buộc phải biết về vị thế của mình,
dù đứng trước bất kỳ đám đông nào hoặc kể cả chính
cái chính quyền đó, sẽ đều không suy suyển gì và
không thể bị phán xét ngoài các quy định của luật
pháp, nhưng chỉ được thực hiện điều này sau khi anh
ta đã thực hiện một hành vi thực tế nào đó, và sự
phán xét đó phải được đảm bảo rằng chúng không
xâm hại vào công lý hoặc lẽ phải thông thường nhất
chỉ vì số lượng con người đang chống lại anh ta đông
đảo hơn hoặc là do tâm tưởng anh ta chẳng có chút
ưng thuận gì với chính quyền.
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Nếu bất kỳ ai không tuân theo nguyên lý đã
được minh định ở trên đây thì những gì đám đông
(sẽ) làm hay các sự thực thi của nhà nước đều là sự
vô hiệu tuyệt đối và mọi thứ cần phải được khôi
phục lại trạng thái ban đầu hoặc là thời điểm phù
hợp gần nhất trước đó mà nó thuộc về. Nhưng cũng
sẽ có nhiều trường hợp, chính thể sẽ dùng uy thế của
mình để sử dụng luật pháp (tiêu cực) theo cái tâm
thức mà chính quyền muốn đạt được, vậy sẽ phải xử
trí thế nào trước sự thể trớ trêu và nguy hiểm này?
Ở tình cảnh như thế, mỗi người đều nhận thấy được
rằng đám đông chuyên chế với vai trò là hệ thống
chính quyền sẽ chẳng ngần ngại gì để đè bẹp một vài
người nhằm giữ nguyên cái trật tự mà chính quyền
luôn đề cao hơn cả, sẽ chỉ còn cách là chỉ rõ cho mỗi
người khác thấy được một mối nguy hiểm luôn rình
rập thường trực mà không loại trừ một ai về sự hủy
diệt như vậy; chúng ta cũng không thể sử dụng luật
pháp đó của nhà cầm quyền để giải quyết với chính
quyền, vì lúc này ý chí của họ là luật pháp, nên luật
pháp không còn phải là giá trị đúng đắn và hợp lý để
làm cơ sở cho người dân viện dẫn nữa, vì sử dụng
chúng có nghĩa là đồng thuận với ý chí riêng của bộ
máy cai trị và như vậy chúng ta đã tự dẫn mình vào
chỗ bế tắc cũng như sự khốn cùng, thậm chí là tự
giết chết chính mình trước khi cần đến chiếc búa của
các quan toà chuyên chế phục vụ cho chính quyền
giáng xuống.
Cũng có thể đưa ra một nhận định xác đáng
ngay được rằng, bất kỳ quan điểm nào của số đông
cũng không phải đều là chân lý hoặc là điều đúng
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đắn. Đặc biệt trong mối tương quan với thể chế, tỷ
lệ số đông chỉ có tính đại diện biểu trưng để làm kết
quả khẳng định cho hoạt động đề cử ra một tổ chức
nắm giữ quyền lực trở nên có hiệu lực mà nó chỉ có
giá trị trong hoạt động chính trị này; và cái chính
quyền đó được thiết lập, chắc chắn không phải là để
đáp ứng hay thỏa vọng các kỳ ước của những
(nhóm) người đó mặc dù lá phiếu của họ có tính
quyết định, mà nó chỉ nhằm một mục đích duy nhất
là để duy trì việc bảo hộ những giá trị tự nhiên tối
cao phổ quát nhất thuộc về con người – cái mà vì nó
khiến cho toàn thể nhân dân thấy cần thiết phải bảo
đảm cho bất kỳ một ai đó kể từ lúc được sinh ra và
trong suốt quá trình tồn tại của họ trong cùng một xã
hội (quốc gia) cho đến khi mất đi.
Biện hộ tới đây thì có thể dẫn chúng ta đến một
định luật tất yếu hiển minh ra trước mắt mỗi người đó là định luật suy nghịch vô hiệu: nếu một nhà nước
không thể bảo vệ một người (có vẻ như là) yếu thế
(tức ít phương tiện sống) nhất trong xã hội, thì cũng
cần kết luận ngay rằng nhà nước đó cũng không thể
nào bảo vệ nổi bất kể một người nào khác nữa; vì
rằng, một người trở nên là một yếu nhân là khi họ
cần nhận được sự bảo vệ tối thiểu của chính quyền
nhưng chính quyền lại không thể thực hiện được
(hoặc làm ngơ hay khước từ?) các biện pháp bảo hộ
đối với công dân này – mà nó là thiết chế đang nắm
giữ toàn bộ sức mạnh được nhân dân giao phó với
bộ máy nhân lực hùng hậu được trang bị những công
cụ uy lực - thì những kẻ mạnh mẽ hơn (sở hữu nhiều
phương tiện sống hơn và do đó sẽ có bề rộng rủi ro
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và thiệt hại nhiều hơn người khác) vốn cần nhiều
hơn sự bảo hộ từ cái chính thể đó, họ lại càng không
thể tin tưởng rằng nó đủ sức mạnh hay phẩm chất để
bảo vệ cho bản thân chính họ - mặc dù các quyền
năng thuộc về cá thể của họ vẫn luôn ngang bằng cá
thể yếu thế kia không khác một chút gì; một sự vô
hiệu tất định được nghịch suy khá chắc chắn và vững
chãi. Từ đó cũng sẽ hình thành nên một phán xét duy
lý không thể phản bác hay phủ nhận được là, sức
mạnh của chính quyền đó đã trở nên yếu ớt hơn bất
kể thứ gì có sức mạnh. Phải chăng, nếu không thể
đứng ra bảo vệ được những người yếu thế và đơn lẻ
như thế, có thể diễn đoán mang tính truy vấn liên tục
nhằm tìm đến đích xác được một nguyên cớ rõ rệt
để minh chứng cho việc nhà cầm quyền thực chất đã
tha hóa và nó chẳng còn đại diện cho bất kỳ ai hay
bất kể điều gì ngoài ý chí của toàn bộ thể chế đã
được âm thầm tôn dựng lên vị trí cao nhất mà chỉ để
phục vụ cho nó hoặc những gì có lợi cho nó mà thôi.
Phản chứng ngược lại vấn đề để phủ bác, chúng ta
chẳng thấy có cứ lý nào thỏa mãn được điều này
ngoài những gì vừa được đúc rút ra.
Mỗi cá thể đều là một kẻ yếu trước một đám
đông, nhất là khi trong đó tụ hợp của toàn là những
kẻ hung nộ mà thường chẳng muốn tuân theo bất cứ
quy tắc nào. Nhờ cớ lẽ đáng giá ấy mà nhà nước mới
được lập ra để cân bằng lại và ngăn chặn những hậu
quả nguy hại của sự áp đặt số đông lên trên những
cá thể hoặc nhóm nhỏ còn lại. Nếu chính quyền được
lập ra để lại tiếp tục ủng hộ “sức mạnh số đông” thì
thực chất cái số đông kia lại chính là chính quyền
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hoặc là nó có thể trực tiếp sai bảo kẻ nắm giữ quyền
lực trong thực tế. Làm gì có một điều phi lý như thế
được phép tồn tại hay có thể dung túng cho một sự
tiếp tay ủng hộ để nó hình thành trong lòng xã hội.
Không ai muốn trở thành một tội nhân chỉ vì số đông
có quyền phán xét hay định đoạt mà không dựa trên
sức mạnh của những chứng lý có mặt một cách đầy
đủ.
Trải dài suốt dòng chảy của lịch sử chính trị và
xã hội, kể cả là tôn giáo, chỉ một điều duy nhất mà
tôi có thể tổng kết rõ ràng được hơn cả, là đám đông
thì thường gây ra tội ác và có nhiều quyết định sai
lầm hơn là lợi ích của nó đem lại cho loài người. Mà
thường thì, những trí tuệ bình thường lại chiếm hầu
hết số dân trong một quốc gia có chủ quyền; mặt
khác, sự phẫn nộ được lây lan rất nhanh bằng cảm
xúc chứ không cần lý trí, trong khi chân lý thì
thường phải mất thời gian chứng minh thông qua
những cái đầu tỉnh táo với nhiều (hệ thống) tri thức
khách quan (và được kiểm nghiệm) đúng đắn; quan
trọng hơn cả, những người có đủ tố chất trí tuệ vượt
trội để có thể thực hiện điều đó cùng với phẩm chất
khiêm tốn nhất trong việc xét đoán người khác thì
lại quá ít ỏi. Điều đó là một nghịch lý đầy khổ ải và
đau đớn dành cho nhân loại. Đã có những nhân tố
tích cực, tư duy và suy nghiệm trước thời đại họ tồn
tại, lại phải trả giá bằng những sự kết tội vội vã từ
số đông mà đa phần là với nhận thức thấp kém hơn,
không chỉ về mặt khoa học hay lý tính mà ngay cả
là cảm thức tôn giáo.
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Ở trong bất kỳ thể chế nào mà ở đó không
khẳng định vị thế của dù chỉ là một cá thể đứng riêng
rẽ và không bảo vệ nó đến cùng bằng những giá trị
cốt lõi, mà chính nhờ nó nhà nước mới được lập nên,
đồng nghĩa với việc, chính quyền đó sẽ có thể hy
sinh bất kỳ ai trong toàn thể dân chúng một khi phải
quyết định lựa chọn, mà thường thì chính nó sẽ là kẻ
thực hiện việc đó trước khi để rơi vào tình thế buộc
phải chọn lựa. Mà nếu nó không thể bảo vệ và đại
diện cho một cá thể, chiểu theo Nguyên lý bất dịch
hay Định luật hằng định, có nghĩa nó cũng sẽ không
thể đại diện cho bất kể ai trong toàn thể người dân,
ngoại trừ chính nó. Và cũng với phương cách vận
hành một xã hội kiểu như thế, cái nhà nước đó, thực
chất, chỉ đơn giản là được dựng ra để thay mặt đám
đông hoặc chính nó tạo nên các đám đông để tiến
hành việc tiêu trừ những con người và quyền lợi
xung đột, mà như thế nó có khác gì việc đã biến sự
trả thù của đám đông trở nên hoàn toàn hợp pháp và
có hiệu lực.
Quyền lợi số đông muốn được viện dẫn làm
một lý do thì phải xem đó là loại quyền lợi gì và
trong hoàn cảnh cụ thể nào, với mối tương quan
pháp lý ra sao, nhưng cũng không vì thế mà dễ dàng
gạt qua một bên quyền lợi của một vài người đơn lẻ
dù người đó không có bất cứ lợi thế nào trong tay.
Các lợi ích kinh tế hay quyền lợi khác đều có thể suy
biến hoặc thay đổi, dịch chuyển, nên nếu coi những
thứ quyền lợi có tính thời điểm và cụ thể là một ưu
thế cũng như làm nền tảng của sức mạnh có tính
quyết định cho việc ảnh hưởng tới những hành xử
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của nhà nước được diễn ra sau đó, nó sẽ làm dịch
chuyển quyền lực của chính thể từ (nhóm) người này
sang (nhóm) người khác, tức quyền lực nhân dân đã
không còn được bảo toàn vì chính quyền đã không
còn nắm giữ và bảo hộ nó nữa. Như thế, chính quyền
cũng không thể trụ vững trước đám đông sẽ nhận ra
những bất ổn mà chính nhà nước lại là nguồn cơn
của mọi sự thể. Nếu không kịp thay đổi thì sẽ là sự
đáp trả thích đáng của những người dân vốn ngày
càng một hiểu biết và đòi hỏi cao hơn về vị thế cá
nhân của chính mình.
Một chính quyền càng chuyên chế và ngày
càng trở nên độc tài thì nó càng ưa chuộng sử dụng
vị thế đám đông để thực thi sức mạnh chuyên chính
của mình đối với xã hội; nó sẽ tìm cách thiết lập ra
thật nhiều loại đám đông khác nhau với những mục
tiêu khác nhau nhưng đều chung mục đích là để phục
vụ cho chính quyền cai trị đất nước; và những lực
lượng (đám đông) này lại trực tiếp được hưởng
những đặc quyền hay lợi ích mà chính quyền đó đảm
bảo rằng nó sẽ được ban phát một cách thường
xuyên hoặc là bọn chúng sẽ được trao cho những
không gian, cơ hội để tìm kiếm lợi ích của mình;
khỏi phải nói là những đám đông kiểu này, thông
qua các hội, đoàn được lập ra nhan nhản trên khắp
cả nước, nó sẽ có giá trị thế nào cho việc chuyên chế
dựa vào đám đông, khi nó có sức mạnh áp chế rất
hữu hiệu để xử lý sự vụ hoặc là tuyên bố thay cho
chính quyền khi được chỉ thị phải làm như vậy.
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Do không thể biết được bao nhiêu con người
thì được gọi là một đám đông, và cũng không biết
bao nhiêu đám đông thì được coi là “giai cấp” hay
đảm bảo là một tỷ lệ thoả đáng để được xem như là
“đại diện của dân chúng” vì mọi trạng thái và tính
chất vị trí của con người trong xã hội đều có thể thay
đổi hoặc luân chuyển cho nhau tuỳ vào hoàn cảnh
mà nó tồn tại, cho nên không thể bấu víu vào đám
đông (nào đó) để đặt nặng hay xem nhẹ tính tác động
và mức độ quyết định của nó trước một vấn đề. Và
nếu chính quyền dựa trên quyền lợi tập thể sẽ dẫn
đến hình thành sự chuyên chế dựa vào giai cấp – sự
phân định con người thành những kẻ đối nghịch và
biến con người trở thành nô lệ phục dịch cho giai
cấp, mà chính thứ này sẽ làm tiêu tan mọi thành quả
của nhân loại về sự văn minh và những triết lý tôn
vinh con người như một chủ thể tốt đẹp của xã hội
loài người. nó dẫn đến một chính quyền toàn trị
chuyên chế bạo ngược một cách tuyệt đối.
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BÌNH QUÂN ĐỒNG ĐỀU HAY TỰ DO CÁ
NHÂN
Một vấn đề cấp thiết được đề cử ra để giải
quyết tiếp theo là, bình đẳng cho đám đông quan
trọng hơn hay tự do cá nhân mới là mục đích duy
nhất cần thiết và là điều phải tồn tại trước tiên nếu
muốn thiết kế ra một xã hội với những con người
toàn hảo theo cách riêng của nó và dựa vào tự nó?
Mỗi chúng ta có thể nhận ra ngay được một sự
đánh giá khá chính xác và đầy đủ về sự chắc chắn
của nó đối với khẳng định: chúng ta có tự do về cá
thể thì hẳn nhiên mới có quyền và cũng mới có khả
năng để thiết định nên sự bình đẳng (và cả hạnh
phúc) theo cách công bằng và hợp lý nhất mà mỗi
chúng ta đều hướng đến trong sự cần được tôn trọng;
người ta chỉ có bình đẳng khi có tự do, và khi có tự
do nghĩa là con người ta được phép tuỳ nghi lựa
chọn đối với các quyết định quan trọng của mình.
Ngược lại, nếu chúng ta muốn giành lấy sự bình
đẳng về một gá trị quân bình mà chưa đạt được trạng
thái tự do thì nghĩa là nó nằm ngoài tầm với của
chúng ta, mặt khác, điều đó cũng đưa đến một kết
luận là chúng ta chưa có quyền gì để mà đòi hỏi chứ
đừng nói đến là khả năng thực hiện nó. Cần thấu
hiểu rằng bình đẳng từ đâu mà có và ai có quyền tác
động trực tiếp vào chúng nếu không phải là chính
mỗi chúng ta và trong một trạng thái hoàn toàn tự
do? Nhà nước hay chính quyền chỉ là nơi để đảm
bảo cho chúng ta có thể tự mình tìm lấy được các trị
giá này, tức là bảo đảm cho việc tạo ra các điều kiện
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hay hoàn cảnh để mỗi chúng ta sẽ đều nhận được
những cơ hội như nhau mà khi thực hiện thì kết quả
chỉ còn phụ thuộc vào khả năng của chính bản thân
mỗi người quyết định.
Nếu coi chính quyền là nơi tạo ra các giá trị
của sự bình đẳng thì đó là một sai lầm trầm trọng mà
nhất định nó sẽ đưa chúng ta vào trạng thái nô lệ với
các định mức tối thiểu nhưng chỉ đủ cho việc duy trì
sự sống sinh học, vì rằng, chính chúng ta đã phụ
thuộc vào một sự ban phát tuỳ ý từ ý chí và theo sự
định đặt của một đám người khác chứ không khôn
ngoan giành lấy để tự mình suy xét và thiết định.
Khi một kẻ đã sẵn chuẩn bị cho mình một tâm
lý lệ thuộc vào kẻ khác thì ắt nhiên anh ta cũng đã
tước đi cơ hội được bình đẳng cho chính thân phận
cùng các quyền lợi của bản thân anh ta, mà thực chất
chỉ duy nhất anh ta mới có quyền ấn định cho bản
thân mình cùng với việc buộc người khác phải tôn
trọng nó. Hơn thế là, nhà nước thì càng không thể có
một chức năng nào, từ phẩm chất cho đến mục đích
nó được sinh ra, để làm việc đó thay cho mỗi người
dân. Chính quyền chỉ được phép ghi nhận chúng vào
trong hiến pháp cũng như diễn giải nó đúng với bản
chất tự nhiên và phù hợp với mưu cầu của con người
để gìn giữ và bảo vệ nó, chứ tuyệt nhiên không có
cơ sở nào để làm lập luận cho chính quyền rằng tổ
chức này có cái quyền thiết kế ra cũng như phân phát
chúng, tức sự bình đẳng, cho mỗi cá nhân trong xã
hội. Vì đơn giản ngay một lẽ, nhà nước cũng chính
là một tổ chức phải đạt được sự bình đẳng cho chính
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nó như bất kỳ một ai khác trước pháp luật, không
những vậy, nó còn cần phải nhận lấy sự hạn chế về
mình khi đứng trước tự do của cá nhân.
Bình đẳng chỉ là một trạng thái mà nó sẽ hiện
diện và được đạt tới khi có tự do cá nhân, bao gồm
và quan trọng hơn cả là tự do chính trị, tất yếu cũng
bao hàm cả tự do kinh tế và tự do sở hữu. Lấy bình
đẳng làm giá trị nền tảng và xuất phát điểm sẽ rất dễ
khiến con người ta cùng kéo nhau xuống ở một mức
sống với giá trị thấp hơn lúc trước, vì những kẻ bình
thường, lười biếng và ít của cải nhưng lòng tham vô
đáy thì lại đông đảo hơn rất nhiều lần những người
chăm chỉ, trí tuệ và giàu có. Tự do chính là hiện thân
và cũng là trái tim của các giá trị bình đẳng theo
đúng nghĩa mà nó được định tạo hay phải là. Do vậy,
mọi sự bình đẳng đều sẽ chỉ là hình thức hoặc là sẽ
được mô tả một cách sai lệch hoàn toàn về bản chất
mà nó thuộc về, một khi tự do của mỗi cá nhân
không được mở rộng để nó khẳng định là chính nó.
Cũng không khó hình dung để thấy sự khó khăn thế
nào mỗi khi một nô lệ luôn chỉ cảm thấy hài lòng và
mãn nguyện được cất lên những lời cầu nguyện với
một bữa tối mà dùng xong chiếc bánh mỳ nóng hổi
thì kẻ này không còn thấy đói khát hoặc không bị
đánh đập mà ngày mai vẫn tiếp tục công việc để làm
vừa lòng ông chủ của mình. Hiển nhiên rằng họ vẫn
luôn thấy bình đẳng là một thứ tuyệt diệu, dù nó là
khẩu phần được ban phát và anh ta mang ân huệ với
kẻ đã nô dịch và sở hữu mình. Và với những người
này, tự do là một điều huyễn tưởng và đúng hơn là
không cần thiết cho cuộc sống của anh ta. Chỉ khi
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bản thân anh ta nhìn thấy được những vấn đề của tự
do mà nó đặt ra trong cuộc sống mà làm cho anh ta
biết được mình cần phải được giải thoát ra khỏi tình
trạng bình đẳng mà không có tự do đó; chỉ khi nào
trong tâm tưởng của anh ta biết đặt ra câu hỏi về tình
trạng bị trói buộc và tước mất thân phận của mình,
như là tại sao anh ta lại không được bầu cử? Tại sao
anh ta lại không được kết hôn với người da trắng,
hay vì sao mà anh ta lại không được sở hữu đất đai
và của cải để tự do sống với gia đình cũng như con
cái của chính mình? Và tất cả những câu hỏi ấy đều
đưa họ trở lại với nội tại vấn đề mà họ đang phải đối
mặt và họ cũng chính là vấn đề của mọi vấn đề được
đặt ra trước mắt - tự do để tìm lấy sự bình đẳng hay
là nhận sự bình đẳng trong ban phát của những kẻ
khác? Và do vậy, những trạng thái tự do của người
da trắng hoặc những người nằm trong hoàng gia cao
quý, những tầng lớp quý tộc thượng đẳng đang
hưởng thụ đã thôi thúc những người nô lệ hoặc
những kẻ bị trị phải vùng lên để đấu tranh và tìm
kiếm tự do, và nhờ đó họ có thể tự thiết tạo được
những giá trị bình đẳng cho mình và cũng tôn trọng
những thứ đó ở người khác.
Tự do cá nhân, là một giá trị chỉ được tìm thấy
và bảo đảm cho ai đó sẽ nhận được những phương
tiện bảo hộ hữu lý nhất khi con người đó có những
tri thức độc lập cũng như có đầy đủ khả năng để cảm
thụ về sự tồn tại của nó theo một cách tổng quát nhất
với tâm thế luôn sẵn sàng đương đầu với tất cả
những thứ đang chống lại nó để đi đến cùng sự việc.
Nếu không có tự do thì chúng ta đừng bao giờ trông
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mong đến những giá trị bình đẳng, khi mà ngay cả
bản thân mình và những giá trị gắn liền với chính
những gì là cuộc sống của chúng ta mà chúng ta vẫn
còn không thể hình dung ra và thấu hiểu được, mà
lại phải nhờ đến và chờ đợi sự tạo dựng cũng như sự
định đoạt từ một thực thể khác.
Bình đẳng không phải là điểm tựa của một cán
cân, nên không thể làm cho tất cả trở nên được cân
bằng chỉ với cách cào bằng quyền lợi của hết thảy
mọi người để lấy một con số quân bình đồng nhất
rồi chia nó cho mỗi người một cách vui vẻ. Bình
đẳng không phải là câu chuyện của những đứa trẻ
chia bánh, và càng không cần phải có kẻ thứ ba đứng
lên để tìm ra cách tốt nhất làm thoả lòng các bên theo
ý chí của những kẻ đứng giữa hoặc làm thoả lòng số
đông đang hò hét yêu cầu làm như vậy. Chính quyền
chỉ đơn giản là một cơ chế để khi cần đến, nó phải
đứng ra để xem rằng ai đã làm ra chiếc bánh đó hay
mỗi người trong số họ đã đóng góp bao nhiêu tiền
bạc để mua chúng, từ đây mới có thể đưa ra những
phương án xử lý toàn vẹn và hợp lẽ nhất dựa trên sự
bảo hộ những con người này cùng với những quyền
sở hữu cụ thể đã vừa được xác tín.
Nếu bình đẳng là cơ sở mà dễ dàng nhất để
người ta tìm đến cách làm nhanh chóng và ít khó
khăn nhất là tiến hành cào bằng mọi thứ một cách cơ
học hòng làm đồng đều chúng như nhau trước khi
ban phát tới cho những con người đang giành giật,
thì tự do là cơ sở để chỉ ra rằng mỗi chúng ta sẽ đều
được xác nhận và thụ hưởng những giá trị mà không
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một ai có thể xâm đoạt vào được, nhất là bằng cách
đem của người này để chia cho người khác chỉ vì
anh ta đang thực sự đói khát hoặc là do anh ta khoẻ
mạnh hơn mà cần nhiều năng lượng hơn những
người còn lại, trong khi anh ta chỉ là một kẻ lười
nhác và vô lại.
Bình đẳng của toàn thể hoặc số đông, nếu là
một nguyên tắc để tạo nên các quyết sách của nhà
nước, nó sẽ biến chính quyền trở thành một kẻ sẵn
sàng dùng bạo lực để đáp ứng nhu cầu của sự chia
đều bình quân, nhưng tồi tệ và dãn man hơn cả là
nhà nước đó sẽ tìm mọi cách để tập hợp và tiếm dụng
mọi nguồn lực, của cải cùng một kế hoạch tàn bạo
nhất (chứ không phải là tốt đẹp và ít tổn hại nhất) để
có thể có cái ban chia cho những người khác mà
những kẻ muốn phản đối cũng không có cơ hội nào
khác hơn là phải chấp nhận trong im lặng, bằng
không những gì còn lại trên tay họ cũng sẽ bị cướp
mất trước những con mắt đang hết sức thèm muốn
hướng đến từ kẻ khác mà chỉ chực chờ họ sơ sảy là
chúng có cơ may hưởng lợi.
Tự do sẽ thiết tạo nên bình đẳng tối đa và an
toàn; bình đẳng là điều kiện để duy trì xã hội sẽ
khiến tự do bị thu hẹp đến mức tối thiểu và trở nên
là một mối nguy hại cho ngay cả chính bản thân
những kẻ muốn tìm kiếm sự bình đẳng.
Bình đẳng không phải là một giá trị để hằn học
và ác cảm nếu nó được đặt đúng vào vị trí của nó mà
nó thuộc về hay như nó phải là; bằng không, nó sẽ
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là con đường ngắn nhất đưa tất cả chúng ta trở thành
những kẻ bị nô dịch và bị đoạ đày bởi một đám
người thiểu số nhưng sẵn có quyền lực trong tay; và
suy cho cùng thì quyền lực đó lẫn các mưu cầu chính
đáng ấy cũng chính là của mỗi chúng ta, mà nó đã bị
tước đoạt mất bởi chính bàn tay ngây ngô của chúng
ta đã vui mừng dâng tặng cho những kẻ tham lam
nhưng ngu dốt - hoặc chúng vờ như ngu dốt để lừa
mị chúng ta về các giá trị đó theo cách chúng tô vẽ
hoặc nguỵ tạo một cách phù phiếm và hoang tưởng
- chỉ vì đã mưu cầu về một sự bình đẳng toàn thể mù
quáng dựa vào việc tin tưởng giao cho những kẻ
khốn tệ này. Nhưng khi tỉnh ngộ thì trước mắt chúng
ta sẽ chỉ còn là một lựa chọn khủng khiếp: thực hiện
cách mạng tìm lấy lối thoát hay là tiếp tục nô lệ để
được ban phát sự bình đẳng?
Có một nghịch lý quái đản dường như không
chút lạ lùng nào phơi bày ra, là những kẻ luôn đề cao
và đòi hỏi vấn đề bình đẳng lại là những kẻ hăng hái
nhất để sẵn sàng tước bỏ bình đẳng của những người
khác nhằm thiết lập nên quyền hành cho mình hòng
có vị thế quyết định được đến những giá trị đó, nghĩa
rằng, chúng tìm cách đứng trên bình đẳng để tạo ra
bình đẳng, vì chúng tự cho bản thân chúng cái quyền
xứng đáng hơn với trọng trách đó so với hầu hết
những kẻ thấp kém khác. Không một kẻ nào có thể
nguy hiểm và hung ác hơn những dạng người này,
những kẻ luôn mồm tuyên bố về các giá trị bình đẳng
được xây dựng dựa trên lòng bác ái vô tận của nhân
loại, trong việc quyết đòi truy bức và đàn áp những
con người luôn chỉ với một mong muốn tốt đẹp là
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được sống an hoà và tự do như chính mình tự kỳ
vọng và ao ước. Tự do lúc này phải nhường bước và
cúi rạp thân mình trước sức nặng và tính huỷ diệt
ghê gớm của các giá trị bình đẳng một khi nó được
đặt lên trên tất cả các giá trị mưu cầu từ phía chính
quyền; và đó cũng là căn cứ đáng kể và quan trọng
để xác định xem một chính quyền có thực sự là dân
chủ hay mang dáng vóc một chế độ độc tài và toàn
trị, tốt hơn bất cứ luận điểm nào có thể được nại ra
và kiểm xét, hay không.
Bình đẳng, là động cơ chính đáng và trở thành
nguyên cớ lớn nhất để một chính quyền đòi hỏi sự
thần phục vô điều kiện ở dân chúng, vì nó đã trở
thành một điều kiện tối hậu để dân chúng được
hưởng sự sinh tồn dưới sự bảo hộ của chính quyền;
thứ bình đẳng họ theo đuổi lại là thứ để chính quyền
mặc cả về một sự bình đẳng khác mà nếu muốn được
thụ đắc quyền lợi nào đó thì đồng nghĩa sẽ phải hy
sinh những quyền lợi khác như một sự tái tạo lại sự
cân bằng dưới bàn tay nhào nặn của chính quyền; họ
không có thứ tươi đẹp nào khác ngoài giá trị này khi
chúng vừa có sức thu hút và mê hoặc lại vừa có thể
biến thành vũ khí doạ nạt dân chúng hữu hiệu hơn
hẳn. Khi đó, bình đẳng, tức sự quân bình đồng đều,
chính là nguyên cớ duy nhất giúp cho chính quyền
thoả mãn được hành động tước đoạt toàn bộ ý chí
của người dân cũng như ý nghĩa thực sự của việc
nhân dân thuận nguyện trao quyền lực cho chính
quyền khi bầu cử và kết ước; và nó cũng là lý do cho
các cuộc chiến tranh xâm lược giữa nước này với
nước khác hoặc hành tinh này với thiên thể khác để
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thiết lập một sự bình đẳng theo sức mạnh của kẻ cho
mình là đẳng cấp hơn.
Có thể phác hoạ một cách rõ ràng nhất về diện
mạo điều đang được phân tích trên đây đối với sự
nguy hại tiềm tàng mà nó mang đến cho một xã hội
đơn giản như sau: thay vì làm cho người khác giàu
lên với cam kết rằng những người nghèo hơn sẽ có
thể được đảm bảo những lợi ích tương tự như thế
thông qua việc làm và bảo hộ họ trong lao động cũng
như việc đầu tư, thì chính quyền lại cố gắng để đánh
thuế thật cao những người giàu có và đồng thời tăng
mức thụ hưởng của những người nghèo khó, tức là
làm cho người giàu nghèo đi hoặc mất đi động lực
làm việc để mang lại những đặc lợi làm an lòng
những người đói khổ và coi đó là hành động của một
kẻ trượng nghĩa trong một xã hội văn minh mà như
là một bổn phận bắt buộc; thay vì tạo ra những cơ
chế và môi trường thuận lợi để giúp cho những
người yếu thế và ít hiểu biết có thể tìm lấy sự thịnh
vượng và tự lập, thì họ lại bố thí cho họ những món
lợi trực tiếp khiến họ trở thành những kẻ ăn bám xã
hội và mang ơn chính quyền mà vẫn mặc nhiên coi
những người khác phải có trách nhiệm với mình;
thay vì bảo đảm cho sự cạnh tranh đa dạng và những
cơ hội được khai thác từ bất kể một ai trong xã hội
thông qua một hệ thống vận hành chặt chẽ nhằm bảo
vệ quyền sở hữu và những giao dịch sao cho chúng
được thông suốt và minh bạch, họ lại ủng hộ và đồng
thuận trong việc tìm cách nào nhanh nhất luân
chuyển tài sản và nguồn lợi từ nhóm người này cho
đám người khác để coi đó là một sự công bằng chỉ

Luân Lê

88

DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN

vì những kẻ này đã có sự hiểu biết về sự bình đẳng
gần gũi với chính quyền hơn cả cũng như cam kết sẽ
chia lại những phần xứng đáng cho chính quyền thụ
hưởng; thay vì tất cả được lựa chọn tương lai cho
mình và thể chế mình mong muốn, thì mọi người
đều phải học tập những môn học như nhau, suy nghĩ
như nhau, kỳ vọng như nhau, lệ thuộc như nhau và
cần phải đạt những định mức giống nhau do chính
quyền áp đặt mới mong có thể được hưởng những
quyền lợi tương đồng nhau; thay vì thúc đẩy và mở
rộng các giá trị, họ thiết lập các bậc thang tối thiểu
về mức sống cùng một loạt các nghĩa vụ nặng nề, đủ
loại kỷ luật và vô vàn cách trừng phạt và coi việc đạt
được nó là một thành quả có thể duy trì tốt đẹp cho
con người và xã hội; thay vì bảo vệ những gì thuộc
về giá trị vĩnh viễn của một con người đối với một
hoặc một vài nguời trong một trường hợp nào đó đến
cùng thông qua luật pháp công minh thì họ lại sẵn
sàng xem nhẹ và gạt bỏ chúng ra khỏi bàn cân khi
một bên là chính quyền hoặc là đám đông phẫn nộ
nào đó vì rằng nhiều con người cần được an ổn hơn
là một vài kẻ bị tổn thất bất đắc dĩ.
Bình đẳng, như một tiêu chuẩn để chính quyền
tìm mọi cách biến con người dần trở nên đồng nhất
và tiệm cận nhau về hầu hết mọi mặt, khi đó, không
quá khó để xác lập về giá trị quân bình đồng đều cho
những con người vốn chẳng còn mấy đặc tính khác
nhau.
Một khi không có tự do cá nhân, mà cốt yếu
nhất là tự do về mặt vị thế chính trị trước quyền lực
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nhà nước, thì con người cũng không được tự do sở
hữu, không được bảo hộ trong lao động, luôn bị huấn
dục trong học tập, không thể giải phóng tư tưởng,
không được tự do biểu đạt chính kiến, không thể tự
do làm ăn kinh tế, không thể tự do cư trú hay đi lại,
không được tự do đạo đức lẫn phẩm cách cá nhân và
cũng không thể mưu cầu được bất kể giá trị nào của
hạnh phúc, ngoại trừ anh ta buộc phải tự làm mình
an lòng với những gì may mắn được thụ hưởng trong
những sự soi xét nghiêm ngặt của những kẻ cai trị.
Khốn tệ hơn cả không chỉ ở việc mỗi cá nhân phải
sống theo chỉ thị của những kẻ đứng trên tự do của
mỗi người quyết định, mà ngay cả cái chết, mỗi
chúng ta cũng gần như chẳng có sức mạnh để định
đoạt nó.
Những kẻ tham lam và ngu dốt luôn tìm đến sự
bình đẳng để lừa mị dân chúng, những người sáng
suốt và có trách nhiệm là những người tìm kiếm tự
do và nhất mực bảo vệ điều đó.
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NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA SỞ HỮU
Sở hữu, chỉ đơn giản là việc một ai đó có gì đó
trong tay mà nó không còn bất cứ sự hoài nghi nào
về ý chí nó thuộc về chính người đang chiếm giữ nó
từ bất kể một ai khác nữa. Sở hữu là một loại quy
ước.
Trước khi bàn đến tất cả những vấn đề lớn lao
hoặc đi vào luận điểm chính yếu nhất, trước hết ta
nên và cần phải xem xét đến một biểu hiện đơn giản
của tự nhiên mà nó thuộc về và là khởi đầu cho mọi
xuất phát điểm tiếp theo nếu có.
Trong tự nhiên từ trước khi có sự xuất hiện của
loài người đi bằng hai chân và tự cho là mình thông
minh hơn cả, đã thực sự có vấn đề về sở hữu hay
chưa hay nó là một khái niệm chỉ dành cho con
người đối với mọi vật xung quanh?
Tôi e là ai cũng có thể chứng minh một cách
dễ dàng nhận định này bằng những câu hỏi hoặc là
sự khẳng định hết sức giản đơn như: Cây táo thuộc
về thửa đất nó đang cắm rễ vào hay là thuộc về mảnh
đất nằm ở phía bên kia xích đạo? Trái sồi thì thuộc
về cây sồi hay là của cây nho? Miếng mồi săn được
của con sư tử là của nó hay của con hổ đang thèm
thuồng bên cạnh? Tai của con chó là của nó hay là
của con bò đang cày trên đồng ruộng? Những thứ
được xác định rõ ràng đến mức hiển hiện như vậy đã
có thể trả lời cho tất thảy những ai muốn hiểu về bản
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chất của sở hữu, theo đúng đặc tính tự nhiên cố hữu
của nó ngay khi được hình thành nên.
Khi có con người hiện diện trên mặt đất, ta lại
thử đặt tiếp câu hỏi: Cái tay hay dòng máu này là
của anh ta hay là của người sinh ra anh ta? Chắc chắn
là của chính bản thân người đó chứ không phải của
bất kỳ một ai khác. Vậy đã nảy sinh một mối tương
quan giữa hai đối tượng được biểu đạt trong mối liên
hệ giữa chúng: đối tượng sở hữu và đối tượng được
sở hữu. Vậy thì điều gì đã tạo thành hay xác lập nên
mối liên hệ về sở hữu giữa hai đối tượng nào đó?
Không khó để xác minh điều này, vì rằng, nó được
xác định bởi duy nhất thông qua chỉ hai yếu tố: trước
hết là, (i) tính xác thực của đối tượng; và hai là, (ii)
thuộc tính gắn liền với đối tượng mà nó thuộc về,
hay hẹp hơn (trong việc xem xét mối liên hệ giữa con
người với một đối tượng của tự nhiên) ta gọi là tính
đầu tiên của sự chiếm hữu. Nếu không thể thoả mãn
đồng thời hai điều đó cùng lúc thì mọi sự bàn luận
hay giải thích về quyền sở hữu đều là sai lầm và
đương nhiên sẽ trở nên vô nghĩa.
Điều mà nhân loại có vẻ như đã cảm thấy yên
tâm đến mức coi vấn đề về bản chất của sở hữu đã
là quá cổ xưa nên không mấy ai còn ngó ngàng đến
nó nữa có lẽ được tạo ra nhờ một sự diễn giải dường
như là ổn thoả nhất trong số các góc nhìn, của John
Locke, đó là coi rằng việc sở hữu được xác lập là do
một người đã chuyển sức lao động, thuộc sở hữu của
chính anh ta chứ không phải một ai khác, vào trong
đối tượng, cho nên thứ tiếp nhận sức lao động của
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con người cụ thể đó trở thành vật thuộc sở hữu của
người sở hữu sức lao động kia như một lẽ tất nhiên
không thể khác. Nhưng lời giải thích này dường như
đã bỏ qua cái cốt yếu và cũng là quan trọng nhất về
bản chất và nguồn gốc của sở hữu là gì và là như thế
nào khi nó cắt rời đối tượng ra khỏi khung cảnh và
mối tương quan liền trước mà nó tồn tại. Thế nhưng
nhân loại đã vô cùng thích thú cũng như an lòng với
nó mà không còn suy xét thấu triệt vấn đề một cách
đúng mức và truy nguồn đến cùng về cái tất yếu mà
là khởi sự của mọi thứ như nó vốn phải được làm rõ
hơn bao giờ hết.
Nếu coi vấn đề sở hữu được xác định thông qua
việc một người chuyển sức lao động của anh ta vào
đối tượng, ví như anh ta đã rào lại một thửa đất hay
anh ta đã nhặt những quả sồi, trái táo dưới gốc cây,
nên những thứ đó mặc nhiên đã trở thành sở hữu của
người này, vì rằng anh ta đã sở hữu chính sức lao
động mà đã được trung chuyển vào trong những vật
kia nên anh ta được sở hữu nó, vậy có phải người ta
đã mâu thuẫn với chính mình khi đã mặc nhiên thừa
nhận sức lao động là thuộc “quyền sở hữu” của
người đó – tức là thừa nhận một quan hệ sở hữu ngay
nội tại của con người. Vậy là chưa cần xác minh hay
giải thích về nguồn gốc của sở hữu nhờ chuyển sức
lao động thì đã tồn tại quan hệ sở hữu hiển nhiên
trước đó mà lại không thể giải thích được. Và để
thấu đáo hơn, dựa vào việc chuyển sức lao động vào
đối tượng thì sẽ làm sao giải đáp cho câu chuyện rất
dễ hiểu sau có được một cách diễn giải thỏa đáng và
hợp lý: mỗi người sinh ra đều có những quyền năng
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(quyền lực) nhất định và người ta đã thống nhất giao
ước với nhau nhằm trao chúng cho một tổ chức gọi
là nhà nước (hay chính quyền) để quản lý toàn xã
hội, và ở tình trạng đó người dân đã (hầu như) không
còn quyền lực gì nữa mà đã giao thứ thuộc sở hữu
của mình cho một tổ chức khác bằng sự tín nhiệm
để đảm lãnh vai trò điều hành quốc gia.
Với cách giải thích và lập luận về sức lao động
kia thì làm sao có thể có bất cứ một lời giải đáp nào
hữu lỹ làm cơ sở chứng minh cho việc một người
luôn tự mình sở hữu quyền lực mà không cần bất cứ
một sức mạnh hay sự tiếp chuyển sức lao động vào
bất cứ đối tượng nào; hoặc là câu chuyện đôi chân
anh ta vẫn thuộc về anh ta ngay từ khi lọt lòng mà
không cần bất cứ sức mạnh của sự tương tác có tính
lao động nào. Nhưng trớ trêu thay rằng, quan hệ sở
hữu vẫn tồn tại hiển nhiên, mặc cho người này chẳng
có bất cứ sự vận động hay sẽ phải làm cho dịch
chuyển để thay đổi gì về trạng thái sức lao động nào
của nó trong bản thân mình. Sức lao động thực chất
chỉ là nguồn gốc của sự làm tăng giá trị của đối
tượng được con người tác động vào mà thôi.
Quan hệ sở hữu là một đặc tính tự nhiên thuộc
về mọi vật mà ở đó chỉ cần có đối tượng sở hữu và
đối tượng được sở hữu, chứ không phải là quyền
năng thuộc về chỉ riêng con người mới có, cũng
giống như trí nhớ, vạn vật trong vũ trụ đều có trí nhớ
của nó mà không phụ thuộc vào sự tồn tại của con
người. Quyền sở hữu được xác lập dựa vào tính xác
thực của đối tượng và tính gắn liền của đối tượng.
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Đây là căn nguyên có thể giải thích mọi mối tương
quan về sở hữu trong vũ trụ mà không gặp phải bất
cứ trở ngại nào ngáng đường hay có thể phá bĩnh
được nữa.
Việc phải xem xét thấu triệt vấn đề đang bàn
tới ở đây được định nghĩa và xác lập ra sao, về mối
tương quan giữa con người và mọi vật trong tự
nhiên, là để hiểu rằng những gì người ta bỏ qua lại
là thứ có giá trị nhất cho tất cả những gì chúng ta có
được ngày hôm nay.
Tôi xin đề cập đến một câu chuyện hết sức
ngắn gọn mà không cần phải hàn lâm một thứ đã
hiển minh và hoàn toàn dễ hiểu như sau: Có hai
người là bạn của nhau cùng sống trên mặt đất nhưng
mỗi người ở cách nhau một nửa bán cầu. Một hôm
anh này gọi điện cho anh kia và muốn thông báo
rằng, anh ta đã sở hữu mặt trời, và vì thế khuyến cáo
anh kia phải bỏ tiền ra nếu muốn tiếp tục được sưởi
nắng. Còn anh kia thì cũng phản hồi rằng, nếu anh
này muốn được ngắm trăng những đêm rằm thì hãy
trả phí cho anh ta để có được điều đó, vì lẽ mặt trăng
kia là do anh ta sở hữu. Thế nhưng cuối cùng là
chẳng ai trong số họ phải trả tiền cho nhau vì thực
không có ai là chủ sở hữu thực sự của những thứ to
lớn và đầy giá trị cho sự sống nhưng không thể
chiếm hữu thực tế kia. Làm sao một ai đó có thể sở
hữu được một thứ hoàn toàn không thể xác thực với
chính mình? Có nghĩa: nó thuộc về anh và nó thuộc
về tôi, nhưng thực ra là chẳng của ai cả. Ta có thể
kết luận như thế cho trường hợp này.
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Thử một ví dụ thực tế và gần gũi hơn sẽ rõ ràng
mọi việc mà không cần phải bàn cãi gì thêm nữa:
Một toán gồm 10 người với đầy đủ cung tên để đi
săn những chú hươu hoặc dê, tuy rằng nó không phải
là thứ quá quan trọng để tốn công sức cho việc kiểm
đếm xem đó là con vật nào. Cả đoàn này gặp một
con Thỏ rất béo đang gặm cỏ phía trước và có vẻ
không tỏ ra sợ sệt chút gì trước bọn họ. Cả 10 người
đều giương cung và bắn về phía chú Thỏ bất hạnh
kia. Có 8 mũi tên bằng bạc đã trật, may mắn là có
một chiếc trúng chân và một chiếc găm vào phần cổ
của nó. Rõ ràng 8 người kia không thể sở hữu con
Thỏ đã nằm im ở phía trước mặt mặc dù tất cả bọn
họ đều bỏ sức lao động ra như nhau và với mục đích
không hề khác nhau, thậm chí còn bỏ tiền đầu tư cho
cuộc đi săn nhiều hơn hẳn hai nhân vật chính sắp
được bàn tới ngay tiếp sau đây. Còn lại 2 người đang
bắt đầu cãi vã vì nảy sinh sự chiếm hữu (tính gắn
liền của đối tượng) vì cùng bắn trúng con Thỏ. Nếu
không thể xác định mũi tên nào bắn đến trước và làm
chết con vật thì hai người đó ắt hẳn chỉ còn cách chia
nhau, tuỳ theo thoả thuận. Và xét thêm một tình
huống giả định, mà chắc hẳn có thể xảy ra với một
kẻ đầy sức mạnh về cơ bắp mà đang rơi vào tình
cảnh hết sức đói khát, đó là trong số 8 người bắn
trượt bỗng có một tên tiến lại gần con Thỏ đã chết vì
hai mũi tên rồi anh ta rút cung để bắn thêm một phát
thứ ba nhằm khẳng định rằng anh ta cũng là một
người có quyền sở hữu con Thỏ xấu số đó. Nhưng
có thể thấy là điều đó dường như không thể được
chấp nhận bởi bất cứ ai nếu muốn bàn về “quyền sở
hữu tự nhiên tất yếu” của con người.
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Điều đó cho thấy, chỉ có thể có đối tượng xác
thực (xác định được) và đồng thời là phải kèm theo
sự kiện làm sao để xác lập tính gắn liền đầu tiên đối
với đối tượng đó thì ắt nó sẽ thuộc về người này; tức
rằng, xuất hiện sự chiếm hữu đầu tiên đối với đối
tượng thì mới có thể xác lập quyền sở hữu, chứ
không phải cái cách mà người ta đã cắt rời ra để gán
cho nó sức lao động đơn thuần rồi coi đó là căn
nguyên khởi phát của sở hữu. Một người muốn bắn
tên vào con Thỏ là nhằm mục đích gì, ngoài việc anh
ta muốn chính thức tuyên bố sự gắn liền đầu tiên của
anh ta thông qua mũi tên găm vào con Thỏ trước tất
cả những người có cùng mục đích và bỏ sức lao động
ra như anh ta? Một người đến dưới gốc sồi và nhặt
trái cây, dùng hàng rào để quây một mảnh đất lại,
thực chất để làm gì nếu không phải là tìm đến sự xác
tín đối với phần còn lại về một sự chiếm hữu đầu
tiên, tức khiến nó trở thành thứ gắn liền với họ trước
ánh mắt của những người còn lại? Vì nếu anh ta
quây xong, rồi cho tất cả mọi người biết rằng nó là
của ông hàng xóm tốt bụng, thì có nghĩa quyền sở
hữu thửa đất này cũng không thuộc về anh ta khi ý
chí của anh ta không xác tín điều này đối với phần
còn lại đang trông mắt về phía anh ta.
Một mảnh đất không có người trông coi, sau
khi được chiếm hữu bởi một người trong một thời
hạn một cách công khai và liên tục, anh ta có quyền
sở hữu nó. Một món tiền rơi trên đường, anh ta nhặt
được mà không có ai để tranh chấp về tính đầu tiên
đối với sự chiếm hữu của anh ta, sau một thời gian
xác định nào đó, anh ta có quyền sở hữu chúng.
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Cũng như vậy, để giải thích về mảnh đất đầu tiên
trên trái đất này được sở hữu bởi một ai đó, phải là
việc anh ta đã xác định rõ mảnh đất đó ở đâu và như
thế nào, tức về vị trí và hình thể của nó cũng như vật
đi liền với nó và đồng thời người đó đã tuyên bố rằng
anh ta đã thực sự chiếm hữu nó đầu tiên trước bất kể
ai khác. Và dù sau đó anh ta có rời đi nơi khác, thì
bất kỳ những người nào đến lưu trú hay bỏ sức lao
động trên mảnh đất đó cho mục đích sinh tồn cũng
chỉ đóng vai trò là những người chiếm dụng và được
quyền hưởng dụng chứ hoàn toàn không thể xác lập
nên quyền sở hữu đối với tài sản này, trừ khi anh ta
đã tự nguyện nhường lại, tức từ bỏ quyền sở hữu của
mình.
Truy tìm và định hình một cách tường minh
nhất đối với căn nguyên và nguồn gốc có tính bản
chất của quyền sở hữu mới đem đến mọi sự đánh giá
cũng như có đầy đủ phương cách xử lý chuẩn xác và
đúng mực về những gì phát sinh từ nó, một chế định
pháp lý quan trọng bậc nhất trong một thể chế và
quốc gia đối với một quyền năng mà nó chỉ xếp sau
quyền được sống của con người trên trái đất này.
Cần bàn luận thêm nữa, về việc có thể tồn tại
một trạng thái xã hội mà không còn cần tới nhà nước
nữa hay không, tức một xã hội đại đồng tất cả là của
chung và tất cả đều tốt đẹp như nhau, cả trong tâm
tưởng lẫn hành động.
Trước hết, ta bàn đến một quốc gia áp dụng mô
hình mà nhà nước muốn xoá bỏ tư hữu và biến tất cả
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trở thành công hữu (sở hữu công cộng, tức của
chung cộng đồng), nhằm tiến tới xây dựng một xã
hội mà ở đó không có nhà nước và cũng không còn
giai cấp nào cả.
Chúa hay Thượng đế đã tạo ra con người và
thế giới tự nhiên (vũ trụ), và trao nó cho những con
người chăm chỉ biết lao động để sở hữu được những
gì trong nó mà họ đã muốn đạt được để phục vụ cho
nhu cầu của mình cũng như của cộng đồng mà họ
sống trong đó. Và nó biến con người trở thành con
người khi có thể biết mình là ai và có thể có được
thứ gì là của mình và cái gì là của người khác.
Nhưng một khi đã kiên quyết xoá bỏ nó vì coi đó là
thứ tạo ra tình trạng con người nô dịch con người,
người bóc lột người vì ai cũng muốn được sở hữu
nhiều của cải, đặc biệt là tư liệu sản xuất, để từ đó
bóc lột công nhân thông qua lợi nhuận, thì cũng tức
là muốn tất cả con người trở thành những kẻ mông
muội và man di, và ai cũng như ai luôn sống với tâm
trạng bất an, lo lắng, luôn muốn trở thành kẻ cướp
để mình không trở thành nạn nhân của kẻ cướp,
ngoại trừ nhà nước lại trở thành chủ nhân của con
người khi đã sở hữu mọi của cải của con người và
có quyền chuyển quyền sở hữu của bất cứ ai trở
thành của riêng mình nhân danh mục đích cao cả là
gìn giữ và quản lý của chung để không ai xâm phạm
vào và ai cũng sẽ được thừa hưởng từ chúng.
Tư hữu đơn giản là quyền năng tự nhiên của
con người mà để xác định rõ sự loại trừ xâm hại của
người khác vào tài sản của mình. Nó ngăn chặn mọi
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sự tước đoạt trắng trợn từ những kẻ có sức mạnh mà
lười biếng hoặc chỉ muốn hưởng thụ thành quả do
người khác tạo ra. Tư hữu xác định rõ phạm vi và
phận sự của mỗi người trước người khác, ngay cả
chính nhà nước đó. Nhưng khi xoá bỏ nó, tức tư hữu,
thì cả xã hội sẽ rơi vào loạn lạc vì đã không còn thứ
gì để sở hữu, con người đều trở nên vô sản và thành
những kẻ vô gia cư, vô giá trị, họ có thể làm ra
nhưng họ không thể làm chủ. Vậy là tình trạng cướp
bóc diễn ra công khai và man rợ hơn, mà nhà nước
sẽ đóng vai chính yếu thúc đẩy những sự cướp bóc
được coi là hợp pháp này xảy ra và còn bảo hộ nó
bằng bạo lực khốc liệt hơn.
Tư hữu là bản chất của con người, đóng vai trò
quyết định trong tương quan giữa con người với tự
nhiên và giữa con người với phần còn lại của xã hội.
Nó rũ bỏ trạng thái mông muội của con người trước
tự nhiên và bảo đảm sự an toàn cho họ trước tất cả
những người khác. Khi tư hữu bị tước đoạt, thì con
người không khác gì nô lệ cho các công cụ của cuộc
sống. Họ bị nô dịch và phủ nhận bởi chính những gì
đáng ra thuộc về họ nhưng rồi lại bị dịch chuyển vào
tay những kẻ khác một cách dễ dàng. Và bản thân
mỗi người sẽ đều trở thành tội phạm một khi chống
lại sự tước đoạt vô pháp này. Họ trở thành tội nhân
trước chính quyền khi chống lại một hành vi mà kẻ
khác thực hiện cũng như vậy nhưng lại được coi là
hiển nhiên đúng và hợp pháp. Nhà nước được thiết
tạo ra để bảo vệ quyền sở hữu thì lại trở thành kẻ
tước đoạt sở hữu của con người, vậy thì nó sẽ không
có lý do nào để tồn tại, ngoại trừ nó đã thực sự biến
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nhân dân trở thành nô lệ phục dịch cho bộ máy chính
thể với sức mạnh chuyên chế và cướp bóc bằng bạo
lực công khai.
Xoá bỏ tư hữu, là xoá bỏ đi những gì thuộc bản
chất tự nhiên nguyên thuỷ và cơ bản nhất của con
người. Nó sẽ biến nhà nước trở thành kẻ chủ nô nô
dịch tất cả phần còn lại khi có quyền định đoạt mọi
thứ của cải do người khác làm ra mà không cho họ
cơ hội chống trả nào. Chính quyền sẽ tước bỏ tư hữu
để sở hữu của tất cả.
Vậy nên, mong muốn xoá bỏ quyền sở hữu có
tính cá thể của con người là hoàn toàn phủ nhận tất
cả những gì là thiêng liêng và quý giá nhất mà
thượng đế đã ban tặng cho con người: Quyền tư hữu
và quyền chống lại mọi sự xâm hại của bất kỳ ai tới
thứ quyền năng tối cao này.
Khi một quốc gia muốn biến tất cả tài sản thành
sở hữu chung, trong đó nhà nước đứng ra định đoạt
và phân phát tất cả, nó đã khiến ta hình dung ra một
chế độ cướp bóc của nhân dân khủng khiếp như thế
nào. Nhưng để tiếp tục con đường của học thuyết mà
ở đó xã hội không còn nhà nước và cũng không còn
giai cấp nào nữa, thì mọi sự sẽ trở nên ra sao trước
tình cảnh vô chính phủ và vô luật pháp như vậy?
Nếu không còn nhà nước thì sẽ ra sao?
Nếu một xã hội không có nhà nước, thì cũng
sẽ không còn sở hữu. Vì sở hữu là một loại quy ước
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cần được xác lập và bảo vệ thông qua nhà nước và
dựa vào luật pháp. Không có nhà nước thì cũng
không còn quốc gia, không còn lãnh thổ và không
còn địa vị hay thân phận của con người.
Chúng ta đã sống trong trạng thái mà con
người gắn liền với tự nhiên bằng cách tự tôn trọng
và thông qua những quy ước tự nhiên nhất để cùng
sống chung. Nhưng con người vốn luôn tham lam và
muốn sở hữu càng nhiều của cải để khẳng định vị
thế cũng như làm cho cuộc sống của mình trở nên
phong phú và thịnh vượng, đã tự tìm cách để tập hợp
sức mạnh mà đi chiếm đoạt hết của người này tới
người khác, hết của vùng này tới vùng khác và hết
quốc gia này tới lãnh thổ khác. Và với những sự phát
triển của tri thức nhân loại, các công cụ lao động
hoặc các tài sản ngày càng trở nên đa dạng, nhiều
giá trị và tiện lợi hơn, nên ai cũng muốn được sở hữu
chúng cho riêng mình để coi đó là sức mạnh của
chính mình với phần còn lại trong xã hội. Nhưng
không ai có đủ khả năng để cướp đoạt của người
khác mãi được và cũng khó lòng tự đứng ra để bảo
vệ được nguyên vẹn tài sản của mình theo cái cách
tranh giành của những con vật trong tự nhiên là kẻ
nào mạnh thì kẻ đó thắng. Chính vì với tình cảnh đó
mà ai cũng lo sợ bị giết chóc, bị nô dịch, bị cướp
đoạt và bị trộm cắp từ bất kể kẻ nào xung quanh,
không ai tin ai, không ai muốn làm việc trong trạng
thái không thể bảo vệ tài sản của mình, vì ăn cướp
thì đỡ mệt nhọc và dễ dàng hơn lao động, điều này
Bastiat đã nhận xét hết sức xác đáng. Vậy một xã hội
chỉ còn nỗi bất an và những kẻ cướp bóc ngự trị, thì
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ắt nhiên sẽ không thể tồn tại được. Và vì thế, nhà
nước mới được sinh ra vì sự cần thiết cho sự hiện
diện của công lý có tổ chức, nhằm ngăn chặn sự lan
rộng của bạo lực và bất công, nhằm bảo vệ cho con
người khỏi sự xâm hại của kẻ khác và của chính nhà
nước được thiết lập nên. Nếu vì các nguyên do thiết
yếu đó để chính quyền có thể hiện diện, thì không
có lý do nào để nó không còn tồn tại ngoài việc
muốn xoá bỏ các cơ sở để hình thành nên nó, đó là
xoá bỏ quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu
hành phúc, trong đó đặc biệt là quyền sở hữu đối với
tài sản của con người.
Con người cần nhà nước để được bảo vệ tính
mạng và tài sản, thì khi xã hội không cần đến nhà
nước thì cũng có nghĩa xã hội đó đã không cần đến
quyền được sống và quyền được sở hữu để tồn tại.
Và như vậy thì con người sẽ trở về trạng thái nô dịch
lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau và cướp bóc tất cả
những gì có thể có của nhau.
Các quyền về khai thác, quyền hoạt động các
lĩnh vực kinh tế đều cần phải được đảm bảo vì nó là
vấn đề thuộc quyền sở hữu của người dân, nên nếu
hạn chế quyền kinh doanh hoặc quyền khai thác thì
đó là tước đoạt quyền được sở hữu các tài nguyên và
tài sản của con người. Vì vậy, nơi đâu hạn chế kinh
doanh của tư nhân, tức là ở đó đã cấm cản và xâm
hại vào quyền được sở hữu của người dân, mà nhân
dân không trao cho nhà nước quyền tước đoạt quyền
sở hữu hoặc ngăn cản cơ hội được sở hữu của bản
thân họ, mà chỉ trao quyền lực để bảo hộ và thúc đẩy
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nó được rộng mở nhưng an toàn trước sự vận hành
của xã hội và trước sự tham lam của những người
khác.
Có một hình thức tước đoạt quyền sở hữu tài
sản của người dân nhưng nó lại được chấp nhận hoặc
là người ta không muốn nhìn đến nó trong sự ác cảm
được hiện ra kèm theo trong nó, đó là hình thức thuế
quan đánh vào hàng hoá hoặc các hoạt động tạo ra
thành phẩm của con người. Tuy nhiên, đây là một sự
tước đoạt được sự đồng thuần mặc định như một
nghĩa vụ để đảm bảo cho bộ máy chính quyền có đủ
cơ sở và vật chất để thực thi trách nhiệm của mình
đối với việc quản lý xã hội, đảm bảo an ninh cho con
người và bảo hộ tài sản trong quốc gia đó cũng như
các vấn đề đối với chủ quyền hay lãnh thổ. Nhưng
xét về bản chất, rõ ràng việc đánh thuế chính là nhà
nước đã tự ý chuyển quyền sở hữu tài sản của người
dân sang làm của mình và được sử dụng nó cho các
hoạt động của chính quyền và các hoạt động phục
vụ dân sinh. Nhưng cũng cần phải xem xét một vấn
đề đối với những người chăm chỉ làm ăn, bỏ tiền đầu
tư hoặc là một kẻ giàu có, sẽ phải chịu những mức
đánh thuế cao hơn, tức là bị tước đoạt một phần tài
sản lớn hơn các định mức thông thường trong khối
tài sản giá trị của mình. Nó sẽ tạo ra tâm lý muốn
trốn tránh nghĩa vụ đối với nhà nước, vì không có lý
do chính đáng hay lẽ công bằng nào có thể được nại
ra làm cơ sở thoả đáng cho việc tước đi một phần
ngày càng tăng trong tổng số tài sản của họ, nhất là
với cớ lý cho rằng họ phải có trách nhiệm với cộng
đồng lớn hơn, tức giải quyết những nhu cầu và cuộc
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sống của những người nghèo khó hoặc không thể lao
động hay lệ thuộc khác ngoài xã hội.
Không có sự tốt đẹp hay cao cả nào được coi
là như thế nếu nó đã dùng cách cưỡng bách để tước
mất những quyền năng và những gì chính đáng
thuộc về một con người. Anh ta sẽ chẳng thể hài lòng
với việc đó và không bao giờ coi đó là một hành vi
đáng hoan nghênh hoặc cần phải duy trì. Do chính
sự bất công nội tại trong vấn đề này mà không một
người nào muốn trở nên quá giàu có hoặc nếu phải
trở nên thành đạt như vậy thì anh ta sẽ tìm cách để
biến khối tài sản của họ trở thành vô hình trước luật
pháp để có thể bảo toàn mồ hôi công sức của mình,
việc chia sẻ còn lại là hoàn toàn tự nguyện và cũng
vẫn cần được tôn trọng từ chính luật pháp của nhà
nước.
Nhà nước thì luôn tìm cách đánh thuế cao để
có tiền bạc chi phí cho chính mình. Người dân thì
ngược lại, chỉ muốn được làm đầy lên khối tài sản
nhưng phải đóng góp ít nhất chúng vào trong ngân
khố. Thế nên, chính sách thuế khoá chính là một loại
hành vi tước đoạt quyền sở hữu tài sản có tính quyền
lực cực đoan. Do vậy, ở đâu chính sách thuế khoá
càng cao, ở đó ý chí nhà nước, tức sự lạm đoạt ý chí
nhân dân, thể hiện càng rõ nét, còn vị thế người dân
càng mờ nhạt vì bị chà đạp ngày càng thậm tệ và
quyền tài sản thì là một thứ hết sức mong manh. Mà
không có tư hữu hay giới hạn quyền tài sản, ắt hẳn,
nơi đó không có tự do, và hẳn nhiên, cũng không thể
có bóng dáng nào của hai từ hạnh phúc.
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Điều cuối cùng mà chúng ta cần phải bàn tới ở
đây đó là tình trạng về sở hữu để biết rằng thế giới
này sẽ phải đối mặt với điều gì mà chúng sẽ tăng
thêm sự trầm trọng trong sự vận hành càng ngày
càng nhanh chóng của mình. Đó hẳn sẽ là những tình
cảnh hết sức ngặt nghèo và cũng thật sự bi đát mà
chúng sẽ hiện diện, đặc biệt là khi tôi đã kiểm
nghiệm được một công thức chung dành cho loài
người về sở hữu. Định thức này hẳn không khó hiểu
hay phải là một nhà toán học mới có thể tường tận
được, tôi gọi là công thức suy giảm sở hữu, cụ thể
như sau:

÷Trị số sở hữuê =

[Đố$ &ượ)* +ủ- &ự )/$ê)]
[2ổ)* 4â) 6ố /$ệ) 4$ệ)]

Tôi sẽ cần phải giải thích những đại lượng này
theo cách mà nó hình thành và tồn tại thuộc về bản
chất tự nhiên như vốn có của nó.
Thứ nhất, đại lượng “Đối tượng của tự nhiên”
bằng tổng lượng vật liệu vô cơ và hữu cơ (bất biến)
(+) cộng tổng lượng các dạng vật chất sống, trước
hết, được hiểu rằng đó là các đối tượng hữu hình và
cụ thể có thể được sở hữu bởi con người, mà nó bắt
buộc phải là một đối tượng có tính nguồn gốc được
trích xuất ra từ tự nhiên – vì rằng, con người sẽ
không thể sở hữu được những tài sản “vô hình” theo
kiểu “chân không” hay các sản phẩm ảo ảnh trên
máy tính (thứ phục vụ các hoạt động tinh thần về
cảm giác và trí não), bởi bất cứ đối tượng được sở
hữu nào phục vụ cho sự sinh tồn của con người cũng
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đều phải là những hữu thể có tính vật lý được cấu
tạo từ các thành tố lấy từ trong thế giới vật chất thuộc
về tự nhiên – các đối tượng trong tự nhiên này là
những thứ hữu hạn mà thiên nhiên đã sẵn có từ trước
khi có con người xuất hiện, ngoại trừ sự biến động
rất nhỏ (không đáng kể) các sinh vật sống làm thực
phẩm cho loài người tồn tại (được con người duy trì
sự sinh sản thông qua nuôi, trồng chủ động và có kế
hoạch, nhưng cũng dần bị suy giảm vì không tăng
kịp theo mức độ tăng dân số). Vì vậy, đây là một đại
lượng gần như cố định và biết trước (có thể khống
chế được) - mà chỉ là các đối tượng của tự nhiên sẽ
được chuyển hoá lẫn nhau cũng như được biểu hiện
dưới các dạng thù hình hay thành phẩm có tính kết
cấu như thế nào sau khi trải qua các hoạt động khai
thác, lao động và sử dụng của con người mà thôi. Và
quan trọng hơn cả, đối tượng tự nhiên lớn nhất quyết
định đến sự sống và không gian sống của con người
chính là kích cỡ về bề mặt sống của tự nhiên thì đó
lại là đại lượng bất biến.
Thứ hai, đại lượng “Tổng dân số hiện diện”
được hiểu rằng đó là số người có mặt trên trái đất
được tính tại thời điểm (giai đoạn hay thời kỳ, thời
đại) mà người ta đưa vào công thức để tính toán. Vì
đây là một đại lượng biến thiên và theo chiều hướng
ngày càng tăng vọt lên, ngoại trừ hiếm hoi những lần
đại dịch hay thảm hoạ hoặc do chiến tranh trên diện
rộng gây ra sự suy giảm tạm thời, bởi thế mà trị số
sở hữu sẽ có xu hướng ngày càng giảm đi theo lượng
người sinh sôi mà ngày càng bùng phát chóng mặt.
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Vì sự thật hiển nhiên và đầy đau đớn này, đại
lượng sở hữu sẽ là thông số biểu thị cho chúng ta
thấy được một tình trạng ngày càng nghèo nàn (bó
hẹp lại) về sở hữu mặc dù xu hướng mở rộng sở hữu
ngày càng đòi hỏi phải tăng thêm, và tiến tới tình
trạng suy kiệt nguồn tài nguyên cũng như nguồn
sống của nhân loại trên trái đất. Và do đó, không một
ai đủ uyên bác lẫn sự dũng cảm để mưu cầu về một
thế giới (xã hội) đại đồng mà con người có thể làm
ra vô số của cải đến mức thừa mứa hay là đảm bảo
đủ nhiều cho con người “không còn muốn sở hữu tư
riêng” nữa mà chuyển hết thành sở hữu chung của
toàn bộ cộng đồng nơi anh ta sinh sống. Và cũng bởi
tình trạng này mà lịch sử (chỉ thực sự chấm dứt cho
đến ngay cả những tháng ngày cận đại rất gần đây
của thế kỷ 20) mới xuất hiện tình trạng con người sở
hữu con người (bao gồm cả hình thức quốc gia nô
dịch, thuộc địa quốc gia), với hai căn nguyên: đầu
tiên, là do những kẻ lười biếng nhưng có sức mạnh
lại muốn sở hữu được nhiều của cải để hưởng thụ;
thứ hai, là do khi kẻ nào đó sở hữu được con người
thì kẻ đó cũng sẽ sở hữu được lượng của cải tăng lên
theo cấp số nhân và đồng thời lại giảm được số
người cạnh tranh sở hữu với anh ta. Và vì các đối
tượng thuộc về tự nhiên mà con người có thể sở hữu
sau khi chiếm hữu, chế biến hay vất vả làm ra được
là hữu hạn và hoàn toàn gần như bị hạn chế về định
lượng, cho nên nhân loại sẽ liên tiếp phải đối mặt
với những thứ chủ nghĩa chết chóc bởi những kẻ
cuồng bạo và tham lam, khi chúng muốn định đoạt
mạng sống của người khác và xoá sổ một lượng lớn
con người bằng cách tạo ra chiến tranh huỷ diệt (diện
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rộng) để thanh trừng hoặc các đại dịch (bệnh tật,
thảm hoạ sinh học) hòng làm giảm số người có mặt
trên trái đất mà khiến cho chúng có cơ hội sẽ được
sở hữu nhiều hơn – vì rằng, kích cỡ tự nhiên sẽ
không thay đổi, nên để kích cỡ của sở hữu có thể lớn
thêm, chỉ bằng cách phải triệt giảm lượng người hiện
diện trên mặt đất xuống càng nhiều càng tốt; hoặc
cũng có thể những kẻ luôn nhìn thấy những thảm
cảnh tăm tối do chúng tự mường tượng ra này sẽ tập
hợp nhau lại, một cách âm thầm, lớn đến một mức
độ nào đó và rồi chúng sẽ tìm cách tiêu diệt hàng
loạt nhân mạng thông qua việc tàn sát tập thể vì
chúng cho rằng những hạng người này là những loại
ngu dốt, ăn hại và cả vô lại theo cách mà chúng tuỳ
thích đặt ra.
Cũng chính vì đối tượng tự nhiên là hữu hạn
đối với việc sở hữu của con người, và tiền bạc chỉ là
một phương tiện cho lưu thông cho nên giá trị của
chúng hoàn toàn phụ thuộc vào lượng sản vật hay
hàng hoá thực tế do con người sản xuất đang có mặt
trên thị trường; vì lẽ đó, giá trị của đồng tiền cũng sẽ
biến thiên tuỳ theo tình trạng vận hành của nền kinh
tế tương ứng đối với đồng tiền đó; và chúng có thể
trở thành một tấm giấy vô giá trị chỉ sau một đêm
bởi một sự cố khủng hoảng bất ngờ, hoặc là chúng
ta cũng có thể tiên đoán được trước rằng nó sẽ xảy
đến dựa vào những thông tin nội tại của nó cung cấp
làm dữ liệu phỏng đoán với đầy đủ cơ sở chắc chắn
của nó. Và đương nhiên rằng, mọi sự sở hữu của con
người cũng đều trở nên thay đổi và biến thiên theo
tình trạng của các sự kiện khủng hoảng này.
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Hơn thế nữa, tất cả những bất công hay tiêu
cực có tính xã hội, có thể trực tiếp hoặc là một cách
ẩn mình không lộ diện, nhưng về gốc rễ thì đều xuất
phát từ vấn đề sở hữu mà ra. Tất cả các cuộc khủng
hoảng kinh tế hay những cuộc bạo loạn, những cuộc
cách mạng trên thế giới đều được điểm mặt là do
những bất công từ sự bất cập của vấn đề sở hữu là
một lý do chính yếu quyết định, mà mục đích của
các cuộc đấu tranh này cũng chỉ là nhằm để gải
quyết và thay đổi tình trạng về sở hữu của cải giữa
người với người. Vì vậy, khi nơi đâu còn tình trạng
xâm đoạt về vấn đề của quyền được sở hữu thì ắt nơi
đó sẽ còn nguyên trạng của mọi sự bất công. Nhưng
nguy hại và sai lầm ở chỗ là, chính vì để san bằng
khoảng cách của quyền sở hữu mà các nhà nước của
rất nhiều quốc gia đã phạm phải sai lầm tày trời khi
thực hiện việc dịch chuyển và phân phối các đối
tượng sở hữu mà đáng ra nó phải do các yếu tố về
tình trạng tự do của con người và tự do của thị
trường quyết định thì họ lại dùng quyền lực để lấy
(tước đoạt) tài sản của người đám người này rồi đem
chia đều sở hữu cho những lực lượng người khác
trong toàn bộ xã hội (hoặc sẽ được thu hẹp phạm vi
dần lại, mặc dù vậy nó vẫn là sự lầm lạc có tính huỷ
hoại) để thiết tạo nên sự công bằng theo cách bình
quân đồng đều dành cho tất cả (hoặc là đại đa số hay
đông đảo tầng lớp nào đó).
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QUYỀN NĂNG CỦA LUẬT PHÁP
Luật pháp, thực chất không xấu và cũng không
có luật pháp xấu, chỉ có những kẻ cầm quyền thiếu
phẩm chất biến những ý chí tồi bại của chúng trở
thành luật pháp và trên thực định. Bản chất tự nhiên
của luật pháp là nhằm đảm bảo các quyền nguyên
thuỷ mà cốt lõi nhất của con người và vì nó mà tồn
tại. Nhưng qua những thời kỳ khác nhau và với
những vị thế khác nhau mà kẻ nắm quyền đã áp đặt
được ý chí của chúng lên toàn bộ xã hội, vì hơn hết,
chúng có bộ máy với sức mạnh chuyên chế để thực
thi nó trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp và với
mọi con người không phục vụ cho lợi ích riêng của
nó.
Mỗi con người là một cơ thể pháp lý hoàn toàn
tự nhiên từ khi thành hình cho đến khi mất đi, luật
pháp vẫn luôn là mái nhà của họ.
Nhưng có một câu hỏi đặt ra là: Luật pháp là
gì, từ khi nào và vì đâu mà nó tồn tại, cũng hẳn nhiên
cần giải đáp sự có mặt của nó có tầm quan trọng ra
sao trong việc gìn giữ sự an toàn cho mỗi con người
chúng ta?
Có thể diễn dịch ngắn gọn và dễ hiểu, một cách
đầy đủ nhất, như sau: Luật pháp là tổng thể những
kết ước của xã hội mà ở đó bảo hộ các giá trị gắn
với con người và ấn định những ranh giới trong việc
hành xử đối với thực thể pháp lý chịu sự tác động
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của nó mà thể lý này sẽ phải gánh chịu trách nhiệm
một khi xâm phạm vào.
Điều quan trọng đầu tiên và có tính quyết định
để chính thể có thể tiến hành công việc quản lý và
làm cơ sở xác quyết cho các hành vi chính trị của
mình đó là chúng đều phải được xác lập dựa vào luật
pháp, ngay cả sự được hình thành nên của chính cái
chính thể đó cũng không nằm ngoài sự điều dụng
của pháp luật. Thứ có giá trị cao nhất và duy nhất
mà làm cớ lý cho mối quan hệ giữa người dân với
chính quyền là bản Hiến pháp thông qua việc ấn định
sự giới hạn những gì thuộc về nhà nước và kèm theo
các điều kiện bảo toàn tất cả những quyền tự nhiên
nhất của con người. Hiến pháp là bản giao ước của
người dân với chính quyền, nó là xương sống của
mọi hệ thống luật pháp mà nhà nước dự trù sẽ ban
hành vào thời điểm sau khi các thiết chế quyền lực
được thiết lập bởi một cuộc bầu cử có hiệu lực.
Thử nghĩ đến tình trạng một xã hội mà không
có nhà nước, tức là cũng không có sự hiện diện của
luật pháp, thì sẽ như thế nào? Chắc chắn là một trạng
thái bất ổn, hỗn loạn thường trực mà chúng ta vẫn
thường gọi là tình trạng vô chính phủ hiện hữu.
Nếu không có luật pháp, hoặc có mà cũng như
không tồn tại vì không ai nắm giữ hoặc có khả năng
thực thi chúng, thì ngay cả phần tốt đẹp nhất của con
người cũng sẽ bị tước mất; đạo đức cũng sẽ là một
thứ nguy hại và gây thương tật cho chính bản thân
kẻ sở hữu nó, bởi phần còn lại của cộng đồng sẽ
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không đủ thời gian và sự tỉnh táo, cả về nhận thức
và lòng tốt, để đánh giá điều đó ở một kẻ khác, người
ta cũng không có trách nhiệm hay mảy may phải bận
tâm về việc có cần thiết phải bảo đảm nó hay không
khi ngay bản thân anh ta cũng luôn phải trấn an mình
bằng mọi giác quan cũng như sử dụng tất cả các kinh
nghiệm của bản năng sinh tồn nhằm trốn chạy khỏi
các cuộc bạo loạn sẽ thăm viếng anh ta bất cứ lúc
nào và bằng bất cứ phương cách tồi tệ nào có thể.
Không có luật pháp ngự trị để ngăn chặn mọi ý đồ
tăm tối, mà ắt hẳn ngay lập tức nó sẽ biến thành hành
động, niềm tin và lòng tốt sẽ biến mất, thay thế vào
đó là những suy nghĩ tồi tệ bủa vây và xâm chiếm
mọi ngóc ngách não bộ của anh ta là những tình cảnh
hết sức khiếp đảm và chúng sẽ luôn treo lơ lửng
trong đầu cũng như ám ảnh anh ta mọi lúc, mọi nơi;
và án tử hình kết liễu mạng sống mỗi người luôn là
một lưỡi dao ở ngay phía sau lưng họ khi thức giấc
hoặc lúc anh ta chợp mắt mà không có kẻ nào canh
gác.
Và rồi cái cuối cùng mà họ nhận ra vào phút
chót mà sẽ lại đưa dẫn con người ta thấy cần thiết
phải ngồi lại với nhau để bàn bạc là làm sao có thể
tìm ra một biện pháp nào đó mà mỗi người trong số
họ - bao gồm cả những người thân lẫn con cháu cùng
các thế hệ tương lai của họ được sinh trưởng sau này
- sẽ được bảo đảm an toàn trước tất cả phần còn lại
mà nếu ai xâm hại vào sẽ đều phải bị trừng phạt đích
đáng. Sau những cuộc luận đàm ấy, cái thứ hữu lý
nhất mà người ta có thể khơi gợi ra và được hình
thành đó chính là luật pháp. Nhưng người ta cũng

Luân Lê

114

DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN

lại hiểu rằng tất cả bọn họ không thể nào cứ định kỳ
lại phải từ bỏ tất cả các công việc để tụ họp và cãi
vã nhằm thiết định nên luật pháp, ngoại trừ khi có
một ai đó chấp nhận từ bỏ không làm những công
việc lao động, sinh tồn thông thường như mọi người
mà tiếp nhận lấy chức trách này, tức làm kẻ trông
coi và gìn giữ những con người còn lại cùng tài sản
của họ trong một vòng an toàn nhất. Đó lại là căn cớ
để từ một cộng đồng người, họ sẽ thiết lập nên một
tổ chức có tính quyền lực và đại diện duy nhất cho
tất cả về một mục đích chung mà nó đã được tìm
thấy trong lịch sử nhân loại với tên gọi là chính
quyền, hay nhà nước.
Nhưng cũng lại phải nhìn nhận xa hơn nữa, nếu
một chính quyền được dựng lên mà nó lại trở nên xa
rời dân chúng hoặc muốn tiếm quyền mà xóa bỏ bản
giao ước của người dân đã kết ước để lập nên nhà
nước thì tình trạng sẽ còn nguy hiểm hơn là tình
trạng không có sự quản lý quyền lực nào, vì rằng, bộ
máy có toàn bộ sức mạnh và công cụ nhưng chính
nó lại không có sự kiểm soát và không nhằm đại diện
cho ý chí của người dân thì có phải cái bộ máy đó
chính thức là một nhóm cướp bóc có tổ chức, sở hữu
quyền hành và cũng có đầy đủ khả năng định đoạt
tất cả mọi thứ hay không? Những tên chủ nô chẳng
phải vẫn thường xuyên đánh đập và hành hạ nô lệ
mà lại nhân danh những quyền và lợi ích của nô lệ
đó hay sao? Để tường tận hơn, có thể chỉ ngay ra
những hệ lụy khủng khiếp xảy đến mà một chính
quyền không dựa vào Hiến pháp để thi hành, tự ý
ban ra các đạo luật và diễn giải chúng theo những ý
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niệm của chính nó, thậm chí còn chuẩn bị sẵn công
cụ sức mạnh để trấn áp hay triệt bỏ những kháng hồi
từ dân chúng: khi đó chính quyền thực đã biến thành
một tổ chức phi pháp đúng nghĩa vì bản thân nó đã
hành động vượt quá mọi phạm vi mà luật pháp đã
giao phó hay ấn định cho nó mà từ đó nó mới được
hình thành nên. Kết ước của người dân đã bị phá bỏ
hoàn toàn. Người dân lúc này nếu có sử dụng luật
pháp nhằm thực thi quyền năng chính trị và vị thế
làm chủ quyền lực nhà nước cũng sẽ bị vô hiệu hóa
bởi một loạt sự cấm cản, trù dập hoặc là đối mặt với
những bàn tay bạo quyền sẵn sàng tước bỏ mọi
phương tiện họ có để không cho người đó có thể
thực hiện bất kể hành động nào nhắm đến sự bảo vệ
cho chính mình. Luật pháp lúc đó không phải là tấm
khiên chắn để bảo hộ người dân, mà nó lại trở thành
ngọn roi da để quất thẳng trực tiếp vào chính bản
thân họ, là gông cùm để giam hãm họ, là vũ khí để
trấn áp và sát thương họ. Không những vậy, luật
pháp lúc này sẽ trở thành con đường ngắn nhất đưa
những người công chính dám lên tiếng chống lại
những sai trái và sự đồi bại của tổ chức bạo quyền
kia vào tù một cách nhanh nhất, điều mà David
Thoreau đã nhận định một cách tương tự.
Trong hoàn cảnh này, luật pháp là ngoaị lệ đối
với chính quyền nhưng lại là xiềng xích để nô dịch
người dân.
Chính quyền cũng luôn nguỵ biện với đám dân
chúng rằng: để tất cả mọi công dân cao quý trong
xã hội đều được tự do thì chính quyền cần được tự
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do hành động và cần được trao cho tất cả quyền lực
để hành động theo những gì mà tổ chức này muốn,
tức là muốn được tự do thì buộc lòng phải nằm trong
vòng kiểm soát. Và nó là nguyên do dẫn tới mọi cuộc
bạo loạn và khổ đau của con người không gì cứu vãn
nổi.
Vì vậy, nếu có ngoại lệ đối với luật pháp thì chỉ
dành cho dân chúng, còn đối với chính quyền thì
không được phép – vì nếu có, ngoại lệ đó sẽ là ngoại
lệ để chính quyền đặt ra mọi thứ ngoại lệ của chính
quyền.
Luật pháp là thứ mà ngay cả những kẻ chống
lại nó hoặc không cần biết về sự tồn tại của nó, người
ta vẫn nhận được hiệu lực của sự bảo vệ đầy đủ từ
nó, một cách hoàn toàn và không một chút thiên vị
nào.
Luật pháp sinh ra không phải để chống lại con
người, mà là giúp cho con người ngăn chặn những
hành vi quá khích của người khác vào một người
khác hay những gì thuộc về họ mà hành động đó lại
không được sự đồng thuận của họ hoặc sẽ gây tổn
hại cho những gì nó tác động vào. Do vậy, việc con
người có thể, hoặc đúng hơn là cần phải, chống lại
luật pháp mà nó được hiểu không chỉ như là một
quyền năng mà còn được nhìn nhận như một bổn
phận và nghĩa vụ của một con người khi luật pháp
ấy đã thực sự có những biểu hiện chống lại con
người cụ thể nào đó hoặc sẽ làm lợi cho ai đó, nhất
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là chính quyền, mà không loại trừ sự gây thiệt hại
cho một người khác.
Nếu một chính quyền không còn tuân thủ Hiến
pháp và luật pháp, bất kể vì lý do gì, nó đã chính
thức trở thành tổ chức của những tên tội phạm nhân
danh những mục đích cao cả để thực hiện những
điều tồi tệ nhất trên dân chúng của mình. Và nó cũng
không còn bận tâm đến tình trạng tội phạm đang
hoành hành trong xã hội nữa, thậm chí nó còn cộng
tác hay bảo kê cho những tổ chức tội phạm để trục
lợi: người dân đã phải cùng một lúc chống lại hai
loại tội phạm, một là những kẻ tội phạm có quyền
lực và những tên tội phạm manh động đã xem
thường tất cả khi ra tay. Lúc này chính quyền sẽ xa
rời bổn vụ mà nó phải gánh vác, bỏ mặc dân chúng
mà đáng lẽ nó phải bảo vệ và dung dưỡng cái ác mà
đáng ra nó phải ngăn chặn. Đương nhiên rằng, vào
tình trạng kiểu này, nó cũng sẽ bằng mọi cách để xuê
xoa đối với các sai trái và tội lỗi của chính mình
nhưng luôn sẵn sàng mọi biện pháp để trừng trị hết
sức hà khắc đối với người dân. Thật là nguy hiểm
khi nó dẫn tới một chính quyền chuyên chế tuyệt đối,
đúng như John Locke đã nói, khi rời xa luật pháp thì
nhà cầm quyền đã trở thành một kẻ cai trị tàn bạo
tùy thích theo ý chí của mình, tức là nhân dân đã
không còn tự do nữa, mà thực điều này cũng đã được
Immanuel Kant cũng như Voltaire đề cập đến từ
trước đó rất lâu rồi – tự do tức là không theo con
người mà là theo luật pháp.
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Nếu một chính quyền không còn lý lẽ và luật
pháp, thay vì xã hội nếu không tồn tại một thiết chế
quyền lực nào thì cũng chỉ có những hành vi náo
loạn hay cướp bóc đơn lẻ, ở một vài nơi hay vào một
vài thời khắc nào đó mà người dân vẫn còn có cơ hội
để chống trả lại mà không bị coi là tội phạm, thì khi
nó được tổ chức thành một bộ máy hùng mạnh với
đầy đủ công cụ, phương tiện và cả sự hợp pháp để
thi hành mọi sự áp đặt của mình, ắt hẳn những hành
động cai trị sẽ được thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ,
với toàn bộ người dân và bằng bất kỳ sự đàn áp nào
nó muốn và vào bất kể lúc nào mà nó thấy cần thiết,
trong khi người dân thì không còn hy vọng gì nữa
cho việc phản kháng hoặc nếu có phản kháng mà
không cân nhắc về việc phải trả giá bằng toàn bộ
sinh mệnh của mình, thậm chí của cả những người
liên quan đến họ; cũng bởi vì rằng, khi nó được tổ
chức chặt chẽ với cả một guồng máy hùng hậu có vũ
trang, người dân nhỏ bé và tay không tấc sắt khó
lòng nào có thể tạo nên một hành động (phòng vệ)
có giá trị hay có sức mạnh đối với chế độ đó: họ bị
tấn công bằng những hành động bức ép, trực diện
hoặc ẩn danh, bị đàn áp và khủng bố về mặt tinh thần
nhằm gây ra khủng hoảng và sự khiếp nhược; họ bị
cô lập, bị tách ra khỏi cuộc sống đời thường và bị
tuyên truyền là một đối tượng nguy hiểm nhằm tạo
ra sự nghi ngại và cảnh giác từ những con người dân
sự khác trong cộng đồng; họ cũng có thể bị những
kẻ thừa hành công lực giả danh hoặc bảo kê cho
những đám lưu manh dùng vũ lực tấn công vào thân
thể hoặc tài sản của họ; điểm cuối cùng nhà cầm
quyền muốn sau tất cả những hành động trên là
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nhằm thúc đẩy những người phản kháng sẽ hoặc tự
vô hiệu sự kháng ứng hoặc là dấy lên những hành
động quá mức - đó là lúc bộ máy chuyên chế sẽ sử
dụng đến luật pháp để hợp pháp hóa mọi hành vi bất
hợp pháp của mình trước đó trong việc triệt tiêu
người dân bé nhỏ kia. Đó là các thủ đoạn mà một
nhà nước độc tài (và toàn trị) sẽ làm đối với những
người bất đồng (tâm tưởng và mưu cầu) hoặc tỏ thái
độ hay khuynh hướng chống đối lại những chính
sách, đường lối và luật pháp cũng như hành vi chính
trị của chính quyền. Và tình trạng mất an ninh này
thì không ai có thể mô tả chính xác và hay hơn là
Thomas Hobbes, kể cả là thánh Augustine.
Cần phải khẳng định thêm một điều có vẻ gần
như là chắc chắn mà bất cứ một chính quyền nào
muốn yên ổn cũng như sẽ còn nhận được sự tin
tưởng của nhân dân, là nó luôn phải trung thành với
các giá trị tối cao của con người và chỉ được phép
phán xét người dân thông qua tòa án theo một chu
trình luật định hết sức nghiêm ngặt và sáng suốt.
Ngược lại, bất kỳ người dân nào cũng có quyền và
vào bất kể lúc nào người ta cũng được phép phê phán
và lên án cái nhà nước của quốc gia đó mà không
cần phải nhân nhượng và những hành vi ấy không bị
trừng phạt hoặc bị xem xét là một tội phạm. Người
dân có quyền giám sát và kiểm soát thường nhật mọi
hoạt động của bộ máy, có quyền kiến tạo luật pháp
và đưa đến nhà nước, đệ trình chúng cho các đại biểu
(đại diện cho quyền lực và vai trò chính trị của dân
chúng) để lập pháp mà biến những ý tưởng đó thành
những định chế có hiệu lực trong cuộc sống. Người
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dân trao quyền lực cho nhà nước hoàn toàn không
phải để nó quay trở lại chỉ mặt từng người dân và
nhấn mạnh rằng nếu muốn được yên ổn thì phải câm
miệng lại hoặc không được nói những lời chê trách
hay làm phật ý đám người lãnh đạo. Thật tồi tệ khi
đó là một chính quyền đã tước đoạt hoàn toàn quyền
lực của người dân một cách trắng trợn và công khai,
nó đã tạo ra tình trạng mất an ninh cho toàn xã hội
chỉ vì lý do muốn kiểm soát an ninh của từng cá
nhân.
Nếu một chính quyền luôn tìm cách phá bỏ
những giới hạn và nới rộng các phạm vi quyền lực
của chính quyền, muốn trở thành ngoại lệ của luật
pháp, nó lập tức sẽ trở thành một con quái vật, chỉ
dùng sức mạnh tự tiếm đoạt được để siết chặt và bóp
nghẹt mọi tiếng nói của người dân, nó dần xâm lấn
và chà đạp lên mọi phạm vi mà nhân dân đã muốn
vạch ra thông qua cơ chế chính thể đại diện. Lúc đó,
không có luật pháp, chỉ còn bàn tay của một kẻ bạo
ngược. Vậy làm thế nào để đánh đuổi được con quái
thú này đi, mà nó đang từng ngày săn lùng và giết
thịt dân chúng vẫn cần mẫn nuôi sống nó, nếu không
phải là người dân đồng lòng đứng lên để quyết định
số phận của loài quái thể biến hình với đầy đủ sự
man rợ đó – vốn chỉ là một nhóm (nhỏ) người đã tự
tước đoạt quyền lực của nhân dân? Người dân đã có
thể tự trao quyền lực cho chính quyền, thì cũng có
thể thu hồi và lấy lại nó một khi người dân sẵn sàng
liên kết lại và cùng chống lại nó, kẻ đã phản bội các
tín ước và ngang nhiên dẫm đạp, xé bỏ bản giao ước
tối cao của dân chúng.
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Luật pháp không hoàn hảo, nhưng tuân theo
luật pháp là cơ sở để tạo nên sự hoàn thiện.
Luật pháp nếu không được tôn trọng thì nó
cũng không có lý do để hiện diện, ngoại trừ mục đích
để hợp pháp hoá sự nô dịch đối với dân chúng từ
phía chính thể đã tước đoạt vị thế của nhân dân. Và
vì thế người ta đã yêu cầu một chính quyền cần phải
được kiểm soát bởi luật pháp mà các học giả vẫn gọi
đó là nhà nước pháp trị.
Nhà nước pháp trị, hay ở đâu đó người ta vẫn
nhắc đến và bình phẩm với một cách thức định danh
khác là nhà nước pháp quyền, thực chất nếu chỉ được
hiểu đó là nhà nước mà sứ mệnh của luật pháp là tất
cả những gì con người cần có trong một xã hội thì
hẳn là chưa đầy đủ và cũng đã diễn giải chưa thật
chính xác hàm nghĩa của nó.
Nhà nước pháp quyền, chẳng khác gì hơn
chính là: quyền đối quyền và luật dụng luật. Tức
rằng nó được hiểu một cách toàn vẹn ở hai khía
cạnh: trong xã hội đó, nhà nước sẽ dùng luật pháp
để điều dụng luật pháp một cách thượng tôn mà
chính bản thân nó phải là kẻ tuân thủ đầu tiên và
nghiêm ngặt nhất thứ luật pháp mà mình đại diện
nhân dân lập ra; đồng thời ở thể chế đó, người dân
có những quyền năng để chống lại quyền lực của nhà
nước mà nó sẽ được biểu hiện và thúc đẩy dưới dạng
những động cơ hay mục đích hết sức thuận lý –
quyền phòng vệ chính đáng bằng cách dùng quyền
phòng vệ của thể nhân để chống lại quyền lực nhà
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nước một khi chính thể đó đã không còn đại diện cho
nhân dân nữa – nghĩa rằng: khi chính quyền trở
thành ngoại lệ của luật pháp thì nhân dân trở thành
ngoại lệ của quyền lực và chính quyền.
Một chính quyền sẽ dần trở nên tách biệt khỏi
vai trò đại diện của dân chúng và cũng đồng thời
tước đoạt quyền lực của toàn thể, cái mà nó nhân
danh và vì nó mà tồn tại được, đấy là khi nhà nước
đó liên tiếp ban hành ra các đạo luật mâu thuẫn và
xung đột nhau, hoặc trì hoãn không ban hành cũng
như không thực thi điều khoản nào đó trên thực tế,
hoặc thường xuyên uỷ nhiệm cho một thiết chế
quyền lực nào đó thực hiện công việc (lập pháp) này.
Nó nhằm mục đích tạo ra khoảng trống cho nhà cầm
quyền trong việc sẽ được tùy nghi lựa chọn hành xử
và tùy ý đặt ra các quy tắc mang màu sắc theo ý chí
của mình. Sự dịch chuyển (chuyển nhượng) ý chí lập
pháp sẽ tạo nên các biến thể vô dạng của pháp luật.
Mà lỗ hổng và khoảng trống của luật pháp lại chính
là luật pháp của chính quyền. Lúc này người dân đã
không còn cơ hội và cơ sở nào để nương nhờ vào
nữa, khi ý chí của họ đã bị tước mất và thay thế bằng
sự áp đặt chiểu theo chủ ý của nhà cầm quyền. Và
đúng như Montesquieu đã dự liệu, nếu ban hành quá
nhiều luật chuyên ngành, chúng sẽ làm suy yếu các
đạo luật gốc và chính yếu. Hẳn nhiên, khi đã làm suy
yếu đi các đạo luật gốc, ở đó ghi nhận các giá trị cơ
bản và nguyên nghĩa của con người, thì toàn bộ
những điểm cốt lõi của khế ước đã bị làm cho mờ
nhạt hoặc diễn giải thiên lệch đi. Mà như vậy thì có
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nghĩa, nhà nước đã dần xóa bỏ đi ý chí thực sự của
nhân dân của mình.
Do vậy, để nhận biết một chính thể đại diện
nắm quyền đã thực sự trở nên là một bộ máy chuyên
chế mà tiếm quyền của người dân hay chưa, thì nhìn
vào việc nó đã soạn thảo những đạo luật có mức độ
xung đột và mâu thuẫn nhau nhiều đến mức độ nào,
đã cố mức trì hoãn ban hành các đạo luật cần thiết
bao lâu hoặc đã thường xuyên uỷ quyền lập pháp ra
sao, cũng như chính quyền đã sửa soạn những công
cụ và biện pháp sức mạnh nào sau đó để đối áp với
những (nhóm) người phàn nàn hay phản kháng lại
chúng.
Nếu nhà nước không còn tuân thủ luật pháp
cũng như đảm bảo sự tuân thủ pháp luật từ những
người khác ngoài xã hội, thì mọi giao ước và sự tín
nhiệm của người dân thực đã trở nên vô giá trị với
chính quyền, bởi lẽ, luật pháp là ý chí của người dân
được chuyển đến chính quyền để tổ chức này thay
mặt họ trở thành kẻ thiết tạo ra, canh giữ và bảo vệ
nó trước mọi sự xâm hại từ bất kể ai khác và cả từ
chính nó; thế nên một khi cái nhà nước đó lại là kẻ
ngang nhiên xem thường luật pháp thì cũng đồng
nghĩa nó đã chà đạp lên mọi ý chí của dân chúng,
mà đã như vậy, nó thực đã phế bỏ vị thế làm chủ
quyền lực chính trị của người dân và thay thế bằng
toàn bộ ý chí của chính cái tổ chức đang có được
quyền lực nhờ sự bội tín đối với nhân dân của mình.
Vậy là con người trút bỏ quyền lực để được nương
nhờ vào luật pháp để được tự do, thì nay họ lại bỗng
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chốc trở thành những kẻ mất hết tất cả mà chỉ còn
lại nghĩa vụ là sự tuân phục; quyền lực của họ lại
quay ngược trở lại để trừng trị họ bất kể lúc nào và
bằng bất cứ cái giá nào.
Luật pháp bị nhà nước xem thường hoặc là tùy
tiện áp vận thì điều đó tố cáo một cách mạnh mẽ
rằng chính quyền đó sẵn sàng có thể giết chết bất kỳ
ai dưới vòng kiềm tỏa của nó một khi nó muốn, vì
luật pháp chính là nơi cất giữ tự do cũng như các
quyền năng tối cao thuộc về con người mà tạo hóa
đã ban tặng cho mỗi người ngay từ khi được sinh ra,
nhưng thành trì đó đã bị phá bỏ - tức nơi an toàn cho
sự cư trú của con người luôn đang bị đe dọa trong
từng thời khắc và nó có thể sẵn sàng bị nghiền nát
bất cứ lúc nào từ nhà cầm quyền.
Tại sao luật pháp, về đúng bản chất, lại không
xấu? Vì bản thân luật pháp ghi nhận, bảo hộ những
giá trị thuộc về con người và chứa đựng những
khuôn mẫu hành xử có tính ước định (cốt lõi) chung
nhất của một cộng đồng (quốc gia), nó mang bản
chất tự nhiên tốt đẹp của con người và có tính rõ
ràng nhất cho tất cả mọi người mà khi ấp vận hay
phổ biến thì hầu hết ai cũng nhận ra được sự hợp lý
của nó. Luật pháp có tính ổn định nhưng cũng hàm
chứa trong nó tính cải biến, nó liệt kê một loạt các
chế tài như là những biện pháp cưỡng buộc ai đó
phải chấp thuận theo những hành xử mà nó yêu cầu
một người phải nương theo, dù là hành động hay là
không hành động, nếu không sẽ bị trừng phạt tuỳ
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theo mức độ nghiêm trọng của nó cũng như hậu quả
mà nó gây tổn hại.
Nhưng tại sao chúng ta lại quan sát thấy những
thứ luật pháp xấu hay có tính chất nguy hại đối với
con người trong nhiều xã hội đã từng tồn tại trong
suốt chiều dài những giai đoạn lịch sử đã qua? Do
trước hết là nhận thức của con người ở những thời
kỳ đó chưa được khai mở đủ mức, đã buộc phải chấp
nhận một cách cưỡng bức hoặc thụ động những thứ
quy tắc và định ước từ số đông hoặc ý chí của những
kẻ cai trị đang nắm quyền hành trong tay mà nhân
danh thiên mệnh hay đấng siêu nhiên vô song nào
đó trao cho mà theo cách những kẻ cai trị thường
ngụy biện rằng họ là “người được lựa chọn”. Và để
duy trì một xã hội có những đặc điểm chung như thế,
những kẻ nắm quyền, mà đặc biệt là bản thân họ
không có trí tuệ vượt hơn lên đám đông và những kẻ
này cũng không được xác tín quyền lực từ dân
chúng, cũng không có cách nào khác là thừa nhận
những lệ tục hình thành từ trong các cộng đồng
người và nâng nó lên thành những quy phạm pháp
luật; cùng với đó, kẻ cai trị ưu tiên việc tự mình đặt
ra những định chế luật pháp theo ý chí chủ quan của
riêng chúng mà có lợi cho những gì chúng muốn, vì
rằng chúng đang toàn quyền đại diện cho thứ biểu
tượng hay quyền năng siêu nhiên nào đó – và chúng
thi hành tất cả những thứ luật lệ ấy thông qua bộ máy
nhà nước với mục đích phục vụ cho chính cái chính
quyền đó và hầu hết là chỉ cho riêng nó. Điều đó cho
thấy, nhận thức của người dân đối với thế giới khách
quan và tương quan giữa con người và thể chế có
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tính quyết định hơn cả. Nhưng ở đây cần phải nói rõ
ra rằng, nền tảng dân trí, như đã phân tích, có thể
được hình thành từ sự “huấn dục” của chính quyền
ngay từ thưở nhỏ, thế nên việc chính quyền độc tài
có thể tồn tại được lâu dài hay không chính là nhờ
vào mức độ bạo ngược và khả năng thao túng thông
tin đến đâu, mà cách thao túng thông tin tốt nhất
chính là việc biến dân chúng trở nên ngu dốt về trí
tuệ mà dễ dàng hài lòng với cuộc sống đời thường
bằng những giá trị hết sức nhỏ mọn về mặt mưu cầu
– và điều này thì chủ nghĩa tập thể (dựa trên quyền
lợi đám đông) sẽ đáp ứng được một cách tốt nhất
toàn bộ sự thoả dụng đối với các điều kiện lẫn đòi
hỏi của một chính quyền độc tài và chuyên chế.
Chính vì người dân thì luôn muốn tự do, còn
chính quyền thì luôn muốn ổn định cùng sự tuân
phục từ xã hội, cho nên luật pháp phải là chiếc cầu
nối trực tiếp và duy nhất giữa chính quyền và người
dân. Nếu bất kể người dân nào không thể đi qua
chiếc cầu luật pháp đó để tác động vào hoặc đi tới
được phía chính quyền thì đó là luật pháp vô dụng
và cũng là thứ chắc chắn sẽ gây hại cho nhân dân.
Và hơn thế nữa, quyền lực và luật pháp không có
tính sáng tạo, chính vì vậy nó thường đem đến sự
bảo thủ và lạc hậu, do đó các phát minh thì sẽ bắt
nguồn từ sự tự do của dân chúng trong đời sống dân
sự. Hiểu được điều tối quan trọng này để thấy rằng
chính quyền không thể là nơi tạo ra sự tiến bộ, mà
chỉ có thể ghi nhận hoặc là thúc đẩy những tiến bộ
hay là các kiến tạo được sản sinh ra từ trong lòng xã
hội dân sự, chứ tuyệt nhiên nó không nên và không
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cần phải mang trọng trách hay sứ mệnh là một kẻ
sáng tạo.
Về sâu xa mang tính bản chất, luật pháp là biểu
hiện của ý chí mang tính quyền lực, và vì thế nó hàm
chứa trong mình hình hài của bạo lực, nhất là về mặt
áp đặt có tính cưỡng buộc mà không cần phải thuận
nguyện - thuận nguyện chỉ là khía cạnh được đánh
giá cao theo diễn giải dưới góc độ nhận thức và ý
thức, mà điều này phụ thuộc hoàn toàn vào tính chủ
động phổ biến luật pháp ra ngoài xã hội từ phía chính
quyền cũng như nền tảng trình độ lẫn văn hoá của
người dân. Luật pháp là để ấn định quyền phòng vệ
chính đáng của mỗi con người trước bất kể một ai
khác, khi nó còn duy trì tốt nhất phẩm chất này thì
nó vẫn còn là luật pháp hợp lý và sẽ được chấp nhận
về mặt tổ chức xã hội cũng như đảm bảo được sự
hiện diện của công lý; và cũng vì luật pháp là để
ngăn chặn và trừng trị những hành vi xâm hại từ bất
kể một ai mà những sự xâm hại này phải trực tiếp
tấn công và gây hại hoặc đe doạ gây hại thực tế vào
một đối tượng hoàn toàn cụ thể, đồng thời, khi sử
dụng luật pháp chỉ với mục đích cốt lõi là nhằm vừa
trừng phạt sự xâm hại đó và vừa tìm cách khắc phục
những gì đã bị tổn thất ở đối tượng, nên do đó, luật
pháp được duy trì và vận hành theo nguyên tắc tổng
bằng không – tức sự trừng phạt hành vi của một
người, không có cách hiểu nào khác, là nhằm để đối
trừ sự thiệt hại quyền lợi của người hoặc đối tượng
bị xâm hại vào chính kẻ đã thực hiện hành vi mà gây
ra những tổn thất đó.
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Quyền phòng vệ trước luật pháp cần phải được
hiểu một cách đầy đủ và hết sức rõ ràng mà không
thể là một sự mô tả mông lung hay chỉ là sự định
mức của chính quyền. Giả dụ như, một kẻ lạ đột
nhập trái phép vào nhà một người dân, anh ta không
thể nào biết được kẻ này đến để ăn trộm hoặc giết
hại mình hay hãm hiếp một ai đó đang say giấc trong
căn nhà, anh ta cũng không thể hỏi rằng ý chí kẻ đột
nhập là gì nếu anh ta không lập tức ra tay ngăn chặn
kẻ đó lại trước khi kẻ này ra tay thực sự mà hậu quả
thì không thể nào biết trước hoặc sẽ đơn giản hay
nhẹ nhàng như cái miệng của hắn ta thốt ra hoặc thừa
nhận. Kẻ đột nhập trái phép vào căn hộ hợp pháp của
người dân, là đã xâm phạm vào quyền bất khả xâm
phạm vào chỗ ở (nơi cư trú), quyền bất khả xâm
phạm về tài sản (quyền sở hữu) và quyền bất khả
xâm phạm về tính mạng vì hành vi trái pháp luật
đang đe doạ thực tế trước mặt anh ta. Vậy thì anh ta
có quyền, trước khi thông báo cho cơ quan chức
trách hoặc viên chức có thẩm quyền, anh ta có quyền
đánh hạ hoặc kể cả tấn công để kẻ kia sẽ trở nên thực
sự khôn còn khả năng để thực hiện bất kể hành động
nào nữa ngoài nằm bất động trước sự nhìn thấy rõ
ràng của gia chủ. Và luật pháp trong trong trường
hợp này phải dựa trên “hậu quả hay thiệt hại trù liệu
tối đa” chứ không phải là tối thiểu.
Luật pháp và công lý có tổ chức, và vì vậy,
công lý phải được chứng minh bằng luật định, mà
một khi công lý còn bị hoài nghi sau khi đi qua hành
trình tố tụng thì nó không còn là công lý nữa. Vì
rằng, chỉ cần một công đoạn chứng minh không
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được làm tường minh thì cũng như một sự thật đã
không còn nguyên vẹn là sự thật. Do vậy, tại các
phiên toà hay trong các giao dịch, sự thật của các lời
chứng là đặc biệt quan trọng, và vì thế việc chứng
minh sự thiếu trung thực của một nhân chứng cũng
quan trọng không kém việc đi tìm một chân lý. Và
một khi chứng minh được rằng nhân chứng đó dù
chỉ một lần gian dối, kể cả từ trước đó ở tại một
phiên xử hay một sự kiện pháp lý không liên quan
gì đến hiện tại, thì những lời chứng của bản thân họ
và cả nhân chứng đó đều phải bị loại khỏi công việc
chứng minh và đi tìm công lý. Cũng bởi nguyên tắc
tổng bằng không và công lý phụ thuộc vào việc
chứng minh, nên hoàn toàn có thể hiểu công lý
không phải giá trị làm hài lòng tất cả mọi người mà
công lý là làm cho thoả mãn luật pháp.
Luật pháp ở những chế độ độc tài hoặc chuyên
chế đều thể hiện luật pháp là ý chí (chính yếu nhất)
của kẻ nắm quyền chứ không phải của mọi tầng lớp
nhân dân. Nó đã tách biệt và triệt hạ ý chí của dân
chúng. Ở đó chỉ có các hành vi chính trị một chiều
được ban bố và áp đặt đơn phương từ nhà cầm quyền
mà không có cơ hội hay cơ chế để có sự phản hồi
ngược lại từ phía người dân: không có bất cứ quy
định nào cho phép dân chúng được quyền bầu lên
(trao quyền lực cho) chính quyền, khởi kiện chính
quyền (bảo hộ quyền lực) và phế truất chính quyền
(tước bỏ quyền lực); vì lẽ đó mà trong luật pháp
không có ý chí của dân chúng, tức người dân hoàn
toàn không có quyền lập pháp (thông qua đại diện
được bầu cử như hiện nay trong các quốc gia dân
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chủ (thực tế) là quốc hội hay nghị viện); người dân
cũng không có quyền phòng vệ đối ứng mà chỉ có
nghĩa vụ buộc phải tuân theo, nếu không, những giá
treo cổ hoặc những bàn tay hung bạo sẵn sàng tước
đoạt mạng sống của họ luôn chực chờ từ những cơ
quan chấp pháp hoặc xét xử vốn chỉ đề cao tuyệt đối
mọi chỉ lệnh của nhà cầm quyền với mục đích trừng
phạt để thị uy khiến nhân dân khiếp sợ.
Luật pháp có tính ổn định nhưng cũng có tính
dự phòng. Tính ổn định để nói lên tính lạc hậu (bảo
thủ) cố hữu của luật pháp, mà bản thân nó chính là
sự thừa nhận, cả có ý thức lẫn vô thức, những chuẩn
mực chung của phần lớn con người trong một xã hội
mà đang cùng chung sống với nhau. Về mặt dự
phòng, nó có tính điều hướng đến những sự thay đổi
khả yếu sẽ xảy đến trong tương lai, để điều chỉnh
những hành vi hay hoạt động mà chưa (từng) được
biết tới nhưng có tác động lớn đến đời sống của con
người cũng như chính quyền đang tồn tại. Nhưng đó
là một thuộc tính cởi mở của luật pháp, chứ tuyệt
nhiên nó lại hoàn toàn không có tính sáng tạo.
Luật pháp có tính cải biến một cách có chọn
lọc, tức những gì phù hợp với con người và thuận
theo những luật tự nhiên có tính bản chất sẽ được
tiếp nhận trong các định chế luật pháp. Nó có tính
kế thừa, nhưng chỉ những gì thích hợp với hoàn cảnh
lịch sử, trình độ nhận thức lý tính của con người
trong một xã hội và cộng thêm có sự suy xét của
chính thể đang chiếm uy thế khi nó dần tiếm đoạt
quyền lực của nhân dân.
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Khi nào thì trong một nhà nước sẽ tồn tại tình
trạng vô pháp luật? Có một vài trường hợp điển hình
có thể được nêu ra tại đây.
Thứ nhất, đó là khi nhà cầm quyền không được
tạo lập nên từ một cuộc bầu cử dựa trên tính quyết
định (trực tiếp) thực tế từ những lá phiếu của người
dân. Tức việc bỏ phiếu chỉ là hình thức hợp pháp
hóa cho một chính quyền vốn đã dọn sẵn sân chơi
và các vị trí chính trị trong bộ máy quyền lực nhà
nước cho mình.
Thứ hai, là khi nhà cầm quyền có quyền ban
hành hiến pháp với việc tập trung quyền lực vào
trong một tổ chức nào đó. Chính thể muốn ban hành
đạo luật nào ra cũng đều chỉ có sự im lặng của xã
hội; cũng không hề có cơ chế bảo hiến, tức bảo vệ
các kết ước được ghi nhận trong Hiến pháp, bản cam
kết tối cao của người dân với chính quyền. Và từ đây
cho thấy tầm quan trọng đặc biệt có tính trung tâm
của hệ thống tư pháp (toà án, chức năng xét xử)
trong việc bảo vệ quyền lực và tự do của nhân dân.
Thứ ba, khi chính quyền ban hành ra những
đạo luật không căn cứ vào những đạo luật gốc, đặc
biệt là Hiến pháp có đầy đủ các quyền năng và giá
trị thiết yếu của con người; tự ý chú thích pháp luật
theo chủ ý của mình trong quá trình thực thi; hệ
thống xét xử lại phụ thuộc vào đảng phái hay nằm ở
vị trí bị chi phối bởi thiết chế chính trị hay nhánh
quyền lực khác.
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Thứ tư, khi nhà nước ban hành quá nhiều các
đạo luật mâu thuẫn hoặc xung đột nhau. Nó tạo ra
những khoảng trống cần thiết để cho chính quyền tự
mình làm ra luật và vô hiệu hóa các quy định bất lợi
(hoặc gây khó khăn) cho họ trong việc áp đặt lên xã
hội để thúc đẩy sự hiện diện của những định chế làm
lợi cho chính thể.
Thứ năm, khi một nhà nước đặt dưới sự kiểm
soát và lãnh đạo của một đảng chính trị (hoặc một
thiết chế, tổ chức có quyền lực khác) mà tổ chức này
lại không chịu sự điều chỉnh của đạo luật nào, không
có cơ chế để thành lập hay giải thể nó, người dân
không có bất cứ phương cách nào khởi kiện hoặc tác
động được đến tổ chức này. Tức rằng đã tồn tại một
thực thể nằm ngoài, mà thực chất là nằm trên, toàn
bộ luật pháp cũng như là ý chí của người dân. Hiện
tượng này tôi đã đặt tên cho nó là sự đảo ngược
quyền lực bất truy hồi. Và nó chính là nguồn cơn
chính yếu phá vỡ toàn bộ hệ thống luật pháp.
Quyền lực từ luật pháp mà sinh ra nên phải phụ
thuộc vào luật pháp. Nhưng nên minh định rõ ranh
giới của một vấn đề hết sức quan trọng ở đây là,
quyền lực của nhà nước thì cần phải giới hạn vì là
quyền lực được nhận ủy nhiệm, tức chỉ có phạm vi
để áp vận nó; nhưng ngược lại, quyền lực của người
dân là bất hạn định – tức quyền năng của người dân
có thể được truy hồi về khi cần thiết. Vì thế cho nên,
nhà nước dân chủ nào cũng luôn phòng bị hai biện
pháp: đầu tiên là cơ chế bảo hiến – thông qua tư pháp
độc lập; hai là quyền phế bỏ chính quyền của người
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dân – ví dụ như giải tán chính phủ hay quốc hội,
thậm chí mạnh mẽ hơn là biểu tình hay trưng cầu
dân ý về việc buộc chính quyền phải trao trả toàn bộ
quyền lực lại cho nhân dân để người dân thực hiện
công cuộc thiết tạo một chính quyền mới. Một số
quốc gia có thêm biện pháp dùng quân đội để giải
tán chính phủ, người ta gọi là đảo chính hợp pháp.
Hành vi chính trị của người dân sẽ kiến tạo ra
luật pháp, chứ luật pháp không bao giờ tự làm ra
được chính mình. Chính quyền thì dễ huỷ hoại luật
pháp hơn là tôn trọng nó, cũng thật khó khăn cho
việc nhà nước sẽ luôn tìm cách để sáng tạo ra luật
pháp có lợi cho dân chúng, mà ngược lại, chính
quyền luôn muốn kiểm soát nhân dân, từng người
một và từng vấn đề một. Nên luật pháp thường sẽ bị
điều khiến để biến hình thành công cụ của chính
quyền hơn là để phục vụ nhân dân.
Quyền lực của người dân thông qua hành vi
chính trị là biểu tình hoặc trưng cầu dân ý là hành
động định đoạt quyền lực trực tiếp, còn thông qua tư
pháp hay quốc hội hoặc chính phủ nhờ cơ chế luật
pháp chỉ đơn giản vẫn là các hành vi chính trị có tính
đại diện (tức gián tiếp) và cho nên nó phụ thuộc vào
sự độc lập, khách quan cũng như sự mạnh mẽ của
các cơ quan này. Vậy nên, những biện pháp nào thể
hiện một cách trực tiếp nhất sức mạnh và giá trị của
người dân, thì đó là biện pháp tốt nhất cần được vận
dụng khi những biện pháp thông qua các cơ chế đại
diện nêu trên đã không còn hữu ích để giải quyết
thỏa đáng với chính quyền nữa.
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Luật pháp muốn trở nên hữu ích và có thể được
sử dụng rộng rãi khi nó dễ hiểu với bất cứ ai cần đến
nó. Người ta không cần và không nhất thiết phải
phức tạp hóa những thứ rất rõ ràng và đơn giản trong
cuộc sống. Các quan hệ hành xử đều đã được đặt tên
và có phạm vi dẫn chiếu của nó, nên khi chuyển hóa
nó thành quan hệ có tính pháp lý, chỉ cần mô tả lại
nó hoặc ghi nhận nó như vốn có là đã có thể đảm
bảo sự khoa học và văn minh của luật pháp.
Luật pháp nếu không rõ ràng, chỉ tạo ra cơ hội
để lũng đoạn quyền lực hoặc là tạo ra mảnh đất màu
mỡ để nhà cầm quyền tiến hành trục lợi. Nó đẩy một
thể chế dần tiến tới tước đoạt ý chí của nhân dân và
thay thế bằng ý chí của chính nó, nhưng về mặt danh
nghĩa, nó vẫn mặc định rằng tất cả những gì nó đặt
ra, diễn giải và vận dụng cũng vẫn đồng nhất với
mong muốn thực sự của toàn thể nhân dân.
Thế nào là luật pháp rõ ràng và đảm bảo sự hợp
lẽ của nó để tất cả mọi người đều thấy mình được
bảo vệ trước hình hài của nó?
Đó là khi nó xác định rõ ai là người nào, cái gì
là cái gì và của ai, khi nào nó không còn thuộc về
người đó nữa. Nó cũng xác định rõ một con người
hay thiết chế có quyền và chức phận gì, tức được
làm hoặc không được làm gì và trách nhiệm đối với
các hệ quả phát sinh sau đó. Thực ra, việc không
được làm gì thì có thể diễn tả như sau để có thể hình
dung ra được nó một cách chuẩn xác nhất nếu không
sẽ dẫn tới những hiểu lầm tai hại: ta vẽ lên trang giấy
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một vòng tròn. Nhà nước, và tất cả những viên chức
công vụ sẽ chỉ được phép làm (hoặc không làm)
những gì được ấn định chỉ trong vòng tròn đó; ngược
lại, người dân có quyền làm bất cứ cái gì mà nằm
ngoài phạm vi kể từ đường biên của vòng tròn đó trở
ra. Chính quyền thì chỉ được làm hoặc không được
làm những gì mà pháp luật đã chỉ rõ và liệt kê; còn
người dân, với chức phận làm chủ và đương nhiên
không làm những gì nhà nước được trao cho chức
trách, sẽ có thể hành động theo ý chí của mình mà
chỉ cần không xâm hại vào những quyền lợi của
người khác, vốn bản thân mỗi người cũng đều được
bảo hộ như nhau trước pháp luật.
Việc chỉ rõ cái gì là của ai thì có vẻ dường như
không cần phải giải thích quá nhiều: chỉ đơn giản
cần được minh định về tính sở hữu của một người
đối với đối tượng được sở hữu. Đặc biệt cần nhấn
mạnh ở chỗ, phải chỉ rõ được chủ thể sở hữu đối với
đối tượng được sở hữu chứ không thể quy định sở
hữu thuộc về một lực lượng người bất định, kiểu
dạng như sở hữu toàn dân – vì về mặt chủ thể cũng
như xác định phạm vi tương quan pháp lý hoàn toàn
không thể tìm thấy được – nếu đã không thể xác định
chủ thể sỡ hữu có nghĩa cũng không tồn tại, tức
không thể xác lập, quan hệ sở hữu đối với đối tượng
của nó.
Có thể bàn luận thêm về vấn đề sở hữu đất đai
với khái niệm sở hữu toàn dân và do nhà nước đại
diện chủ sở hữu để thấy được nó ngay từ đầu đã xâm
hại và tước đoạt vào vị thế chủ sở hữu thực chất của
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nó là trầm trọng như thế nào: đất đai nếu không xác
định rõ phạm vi là một đối tượng cụ thể, cũng giống
như ta không thể nói một người nợ tôi tiền mà tôi
không biết số tiền đó là bao nhiêu, thì đã không thể
xác định được đối tượng của quyền; thứ nữa, sở hữu
toàn dân, một khái từ bất xác hoàn toàn về mặt chủ
thể của quyền, vì chúng ta không thể tìm thấy ai là
ai và xác định người nào là người nào trong toàn thể
đại lượng bất định đó, mà như vậy thì cũng dẫn đến
một khẳng định là không thể có ai trở thành chủ sở
hữu đối với bất kể một người nào trong số toàn dân
này được; cả hai đối tượng cần phải cụ thể trong mối
tương quan về quan hệ sở hữu thì lại hoàn toàn mơ
hồ và tối nghĩa đến mức ta không thể tìm được bất
kỳ một sự lý giải nào cho cớ sự nó được phép tồn tại
nhưng nó vẫn được hiện diện trong một vài hệ thống
luật pháp của một số ít ỏi các quốc gia trên thế giới.
Do không thể xác định và vì thế cũng không tồn tại
quan hệ sở hữu giữa nhân dân và đất đai, nhưng nhà
nước thì lại là một tổ chức hoàn toàn rõ nghĩa và có
thể xác định ngay được, lại trở thành kẻ nắm giữ
thực tế về quyền sở hữu đối với đất đai (nhưng được
ngụy trang với vai trò là đại diện cho nhân dân,
những người được gán cho vị thế kẻ là chủ sở hữu
nhưng vô thực và vô nghĩa); và khi nhà nước đã nắm
quyền sở hữu về đất đai, khi giao lại cho những
người dân cụ thể sử dụng với từng thửa đất được
vạch ra ranh giới hết sức tỉ mỉ, chi tiết, thì những
người tiếp nhận đối tượng đất đai cụ thể đó sẽ chỉ là
những người được quyền chiếm hữu và hưởng dụng
mà hoàn toàn không phải là chủ sở hữu của những
tài sản có giá trị rất lớn này.
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Luật pháp càng về sau này lại càng bị làm cho
phức tạp và rối rắm chỉ bởi các yếu tố và biện pháp
rào cản kỹ thuật cùng những mối lo lắng cũng như
sự hiểu sai khác thái quá của những chính trị gia bàn
giấy hoặc những chính quyền thiếu phẩm chất đã
làm cho những giá trị của luật pháp ngày càng trở
nên bị nghi hoặc về tính hữu dụng của nó, thậm chí
nó có thể còn bị mua chuộc hoặc chi phối bởi không
chỉ những kẻ có quyền thế mà còn cả bởi những
đồng tiền bất chính phục vụ cho những đám người
tham lam và muốn tước đoạt của người khác càng
nhiều càng tốt. Quyền tư hữu là quyền năng không
bị giới hạn nhưng chúng lại được mở rộng vô hạn
bằng các chính sách đặc quyền có tính thâu đoạt các
nguồn lợi của cải từ xã hội tập trung dành cho chỉ
riêng chúng và chúng còn được nhận các mức suất
ưu đãi cho những món lời này bằng một loạt cách
thủ thuật kinh tế và pháp lý để sao cho chúng chỉ
phải nộp lại một tỷ lệ ít nhất so với những gì chúng
nhận được.
Nếu pháp luật không thể làm rõ được những
điều căn bản trên, sẽ dẫn tới sự tùy tiện trong việc
ban hành và áp dụng pháp luật; nếu không thể xác
định rõ vị thế của từng vai trò trong một hệ thống tổ
chức xã hội, phạm vi và trách nhiệm từng người và
với các đối tượng, sẽ làm cho không ai biết mình là
ai và được phép làm hay không được làm gì, cái gì
là của mình và cái gì là của người khác, cứ thế dẫm
lên nhau và xâm hại tới các quyền lợi của nhau mà
không biết hoặc coi đó là một sự hợp pháp hiển
nhiên mà không cần phải xem xét lại.
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Luật pháp cần được xây dựng dựa theo ba
nguyên tắc: chủ thể, đối tượng và hành vi. Chỉ cần
ba tiêu chí này là đủ để chúng ta sẽ tạo nên một hệ
thống luật pháp thực định cụ thể, rõ ràng nhưng
thống nhất (tức không bị xung đột) khi lập pháp.
Nhưng tuyệt nhiên cần phải lưu ý, do đã xác
định rõ ràng đối tượng và chủ thể của quyền (cũng
như nghĩa vụ) trong mọi mối quan hệ, chúng ta
không thể ban hành những đạo luật được coi là
chuyên ngành có sự mâu thuẫn hay chồng chéo nhau
hoặc là xung đột với luật gốc (đặc biệt là Hiến pháp),
rồi sau đó ưu tiên cho luật chuyên ngành điều chỉnh
nó trước các đạo luật khác, vì đó thực chất là sự làm
sai lệch một mối quan hệ bằng hai định mức (định
lượng hoặc định tính) khác nhau – điều không bao
giờ được phép xảy ra đối với một nhà lập pháp hay
một cơ quan lập pháp, vì rằng, không thể mô tả một
mối tương quan của một chủ thể với một đối tượng
bằng hai cách không trùng khớp nhau vào cùng một
thời điểm. Nó chính là nguyên cớ làm biến dạng mọi
mối quan hệ pháp lý và tiềm ẩn nguy cơ lũng đoạn
luật pháp từ chính quyền, mà lũng đoạn luật pháp thì
cũng chính là sự xâm đoạt và tước bỏ ý chí, tức
quyền lực, của nhân dân đã giao chuyển cho họ
thông qua Hiến pháp và luật pháp thực định.
Luật pháp cần được thiết lập dựa vào cơ quan
nào? Phải chăng chỉ cần quốc hội mới có chức năng
này? Nhưng thường thì, nghị viện cũng chỉ là một
định chế đại diện (nhưng không phải cho tất cả nhân
dân mà chỉ là đại diện cho những giá trị chung tối
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cao của con người) nên việc lập pháp thực chất lại
hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí (cá tính, tâm tưởng),
trình độ và vị thế (gồm cả lợi ích hay mối liên quan)
của họ trong chính quyền. Chúng ta cũng thừa hiểu
là người dân thì không thể bỏ phiếu trực tiếp cho
việc làm luật hoặc lập hiến hay những công việc
trọng đại khác của đất nước như kiểu nhà nước
Athena xưa kia, nhưng để có thể thừa hưởng được
một chính thể đại diện đủ tốt đẹp thì văn hoá cởi mở
về chính trị của người dân cũng phải đạt tới mức độ
nào đó mới có thể tạo nên và giúp cho chính thể thực
sự được tổ chức, vận hành một cách khoa học và
hướng đến phục vụ nhân dân. Vậy nhưng, có một
nghịch lý là khi những dân biểu đã được bầu cử vào
quốc hội, lúc cần lá phiếu của cử tri để đắc cử thì họ
luôn dành những lời khen ngợi đến toàn thể nhân
dân rằng họ là những con người đầy quyền lực,
thông minh và sáng suốt, nhưng khi mọi sự đã an
bài, tức họ đã trở thành một nhà lập pháp, thì dường
như họ quên hẳn tất cả những lời khen ngợi và
những lời cam kết về chương trình hành động của
mình với người dân trước cuộc bầu cử, nay chỉ còn
lại là một sự khinh miệt được bộc lộ rõ ra với thái
độ trịch thượng và hết sức hợp lý về cái nhìn không
còn chút thiện cảm nào với những đám người phiền
hà và dốt nát kia. Những cử tri lúc này trở nên vô
hình và hoàn toàn chỉ với hàm nghĩa gây cản trở
cũng như làm phức tạp tình hình cho những nhà lập
pháp, bởi theo luận điệu của những dân biểu minh
triết vĩ đại lúc này họ sẽ đáp trả bằng một câu hỏi dè
bỉu rằng, nếu đủ phẩm chất và trình độ thì đám đông
dân chúng đã tự ứng cử hoặc là làm cách nào đó để
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có thể thực hiện được việc lập pháp này rồi chứ
không cần phải nghe những lời xu nịnh và bóng bảy
từ bọn họ để mà lựa chọn họ trong sự mù quáng của
mình. Và do vậy, ý chí của các nhà lập pháp lúc này
thực chất cũng chẳng khá khẩm gì hơn những kẻ tự
đại tự cho mình vị thế cao hơn người khác nhờ sự
đạp đổ ý chí của dân chúng. Nếu quốc hội lại có thể
thành lập chính phủ mà chính phủ không thể có
quyền hành để bảo vệ quyền lực của mình, không
thể tác động đến những đạo luật của quốc hội ngay
từ khi nó được ban hành thì chính phủ cũng chỉ là kẻ
thừa hành, như vậy thì sẽ rất dễ khiến cho những sai
trái hoặc thiếu sót của quốc hội sẽ không được xem
xét và sửa chữa đúng mức và kịp lúc, mà nếu các
đạo luật sai sót đó lại được ban bố và bắt buộc thi
hành thì đã gây hại cho người dân và đất nước. Và
để giải quyết hậu quả của nó, lúc này chỉ có toà án
mới có chức năng xét xử văn bản để đình hoãn nó
thì sẽ khó lòng nào khắc phục được những hậu hoạ
mà những đạo luật của quốc hội đã được ban ra và
thực thi bởi chính phủ. Và nếu để đạt được sự chắc
chắn của thành trì quyền lực luôn được ràng buộc và
trói chặt lại, toà án cũng phải có được vị thế độc lập
đối với cả quốc hội và chính phủ để có thể kiểm soát
và hoá giải được sự lạm quyền hoặc các hành vi sai
trái hay những thiếu sót của các nhánh quyền lực
này.
Vậy thì để giải quyết được các vấn đề của
quyền lực trong chính thể và ý chí muốn độc tôn
quyền lập pháp cùng vị thế chính trị cao nhất của cơ
quan lập pháp, thì cả ba nhánh quyền lực của một
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chính thể đều có quyền thiết tạo pháp luật, bao gồm
quốc hội, chính phủ và toà án. Những thiết chế
(nhánh quyền lực) này đều có thể, theo một phương
cách riêng của nó, thiết định nên luật pháp và cũng
đồng thời có thể điều trần, luận tội và xét xử lẫn nhau
thì mới có thể đảm bảo rằng quyền lực thuộc về nhân
dân và vì nhân dân mà phục vụ. Quốc hội lập hiến
và ban hành những đạo luật; người đứng đầu chính
phủ (và chỉ có chức vị này) có thể ban hành các sắc
luật nhưng phải trình cho quốc hội thẩm tra, phê
chuẩn hoặc là bãi bỏ; toà án có thể xác lập án lệ và
có chức năng bảo hiến, có thể tuyên bố về hiệu lực
các cuộc họp hoặc việc không họp của quốc hội và
chính phủ, xét xử luật của quốc hội và sắc luật của
chính phủ; chính phủ có thể phủ quyết luật của nghị
viện và có quyền đề xuất những chức danh thẩm
phán tối cao cho quốc hội phê chuẩn; quốc hội có
thể luận tội hoặc đình chỉ, giải tán chính phủ cũng
như miễn nhiệm các chức danh thẩm phán trong một
vài trường hợp nào đó.
Luật pháp cần được bảo vệ hơn là cần được
ban hành, và do vậy, hệ thống tư pháp mạnh sẽ
khẳng định được vị thế cũng như thân phận của
người dân trước pháp luật. Luật pháp cũng có tính
cải biến, nên tư duy chính trị và cả cách thức điều
phối và vận hành của thể chế cũng phải cải biến để
có thể xác lập được một trạng thái trật tự cao hơn mà
phù hợp với trình độ luật pháp tương ứng của nó
đang hiện diện.
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Và theo một xu hướng tất yếu, ngày càng ngày
thì hiện tượng xâm lấn luật pháp giữa các quốc gia
sẽ xảy ra một cách sâu rộng cũng như mạnh mẽ hơn
để dần tiến tới sự thống nhất hoàn chỉnh của luật
pháp, vì rằng, ở nơi đâu, bản chất con người vẫn chỉ
là con người, không thể là những cơ thể pháp lý khác
nhau chỉ vì vị trí địa lý hay dặc tính dân tộc khiến nó
bị biến dạng theo những lăng kính khác nhau, mặc
dù chính thể chính trị có thể không cần tương đồng.
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XÃ HỘI ĐẠO ĐỨC HAY XÃ HỘI ĐỒNG
THỨC
Trong suốt nhiều thế kỷ và qua các thời kỳ dài
đằng đẵng trong lịch sử nhân loại, loài người và các
thiết chế từ chính trị cho tới xã hội, nghề nghiệp đã
bàn luận đến vấn đề đạo đức như là một cốt lõi để
định hướng và điều chỉnh hành vi con người, đôi khi
nó còn được luật hoá để cai trị nhân dân với mục
đích làm con người trở nên tốt đẹp và toàn hảo hơn.
Nhưng cuối cùng, những giá trị đạo đức thuần
tuý được hiểu, mô tả hay được diễn đạt lại đã rất
khác nhau dưới rất nhiều các triều đại, đều tất yếu
sụp đổ vì nó trở thành gánh nặng của một thể chế
bởi chính thứ này đã khiến cho con người ngày càng
khổ sở hơn khi phải đoạn tuyệt với những quyền
năng thiết yếu của con người nhằm phục vụ cho ý
chí và sự tô vẽ rất đa dạng cũng như hết sức đẹp đẽ
của những kẻ cai trị, nhưng thực chất chúng được
nguỵ trang dưới lớp vỏ mà ẩn chứa bên trong là đầy
rẫy những mục đích tăm tối và đem lại sự xa hoa cho
giới cai trị trong đời sống.
Đạo đức nếu không có nền tảng và được duy
giữ bởi luật pháp văn minh, con người sẽ rơi vào sự
lầm lạc và ngộ nhận, vào những lệ tục, phép tắc và
lễ nghĩa nhiều khi là phi nhân nhưng lại được biện
luận vì mục đích nhân nghĩa. Đó là sự bại hoại của
đạo đức. Và nếu đạo đức không có gì để đảm bảo
hay trông cậy vào, thì đạo đức rồi cũng dẫn con
người ta tới bạo lực để giúp cho đạo đức trở nên có
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hiệu lực. Và vì thế nhiều chính thể đã cố gắng áp vận
một cách phổ quát các hành xử được thanh lọc với
tên gọi là đạo đức lên toàn xã hội mà lơ là nhiệm vụ
của luật pháp để mưu cầu con người có thể tốt đẹp
hơn, ai cũng có phẩm hạnh và cốt cách, nhưng trớ
trêu là khi đạo đức lại hàm chứa sự điều hành của
quyền lực cưỡng bức thì tức là nó không còn là đạo
đức dù có nhân danh điều tốt đẹp đến đâu đi chăng
nữa. Đạo đức cần được tôn trọng và đa dạng như nó
phải là và phải được hình thành theo cách mà tự nó
thuộc về.
Thực ra, luật pháp không phải là đạo đức tối
thiểu như nhiều người vẫn nghĩ, mà nó là con người
tối thiểu; và do đó, đạo đức là con người tối đa.
Và ở đây, chúng ta sẽ phải giải quyết hai vấn
đề lớn nhất mà nhân loại vẫn luôn lầm lẫn và tìm
mọi cách, bằng mọi sự hiểu biết cố chấp nhất, để cố
gắng đánh đồng chúng vào với nhau một cách hết
sức thiển cận và thô bỉ. Đó là họ vẫn nhầm tưởng xã
hội cần một đạo đức chung để ai cũng là con người
nhân từ, bác ái và tốt đẹp như nhau với việc xã hội
cần có sự phân vị riêng biệt của đạo đức đối với từng
cá nhân mà tự nó muốn hướng đến và trở thành. Vì
nếu cần một loại đạo đức để làm mẫu số chung cho
xã hội thì ai sẽ là mẫu số chung lớn nhất để đảm bảo
nó xứng đáng được tôn vinh như thế mà làm gương
soi cho cả xã hội, nếu không phải là lại phải có bàn
tay của quyền lực để can thiệp và áp đặt lên toàn thể
những kẻ kém phẩm chất kia?
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Xã hội đạo đức là một xã hội bao gồm trong đó
những con người có đạo đức, một cách tự nhiên và
đa dạng. Còn đạo đức xã hội là mô tả một trạng thái
của một cộng đồng mà ở đó toàn bộ con người trong
nó đều hướng đến hoặc chỉ có “một loại đạo đức”,
hay tôi buộc phải gọi nó là xã hội đồng thức.
Xã hội đạo đức sẽ là một xã hội tốt đẹp, nơi đó
con người được tôn trọng là chính họ bởi vì rằng họ
là chính thứ họ muốn chứ không phải là một ai khác,
nhất là theo ước định của số đông, tức họ trở nên là
một nhân vị riêng biệt mà đều được những người
còn lại nhận ra trong sự trọng thị vì giá trị tốt đẹp nó
mang đến cho nhận thức và trong sự tương liên với
xã hội. Xã hội kiểu này nếu được xây dựng và hiện
diện trên thực tế, điều đó chỉ được thực hiện trên cơ
sở một xã hội đã thực sự tôn trọng luật pháp đến mức
tối đa và với một tâm thức luôn đề cao con người
như chính bản thân mỗi cá nhân được nhìn nhận như
vậy từ phần còn lại do họ là chính cái họ muốn mà
không gây phiền hà gì đến cho bất cứ ai dù họ có
tương phản theo cách nào và với mức độ nào đi nữa.
Đạo đức xã hội là một (trạng thái) mục tiêu
hoặc đã hiện hữu khiến cho xã hội đồng nhất về đạo
đức và biến tất cả đều như nhau về một loại nhân
cách, tâm tưởng và lối sống. Họ không còn là họ mà
là toàn bộ phần còn lại của cộng đồng và đánh mất
chính mình để coi đó là cốt lõi của bản thân mình.
Nhân vị của cá nhân đã bị đồng nhất với toàn thể,
vốn là thứ không thể xác định, tức là mỗi cá thể trở
nên trùng lắp một cách toàn dạng. Tình trạng này
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nếu hình thành, thì nghĩa là mỗi người đều đã biến
mình thành những kẻ nô lệ cho cái toàn thể để có thể
khẳng định mình đang có mặt trong xã hội, nhưng
thực tế cho thấy rằng như vậy là họ đã thực sự bị
biến mất và chẳng còn đọng lại gì ngoài cái thể xác
trống rỗng nhưng vô hồn; những con người giống
hệt nhau về tâm tưởng và động cơ của những hành
xử, một trạng thái mà tôi định nghĩa rằng đó không
khác gì những con người với những bộ não đồng
phục. Mỗi con người sẽ phải dùng đạo đức của sô
đông để chống lại và rồi thủ tiêu đạo đức nội tại
trong con người chính họ.
Một xã hội đạo đức là đích đến của mọi sự vận
động và kỳ vọng chuyển tiến của con người có tổ
chức; tương nghịch lại, đạo đức xã hội sẽ lại phá hủy
những điều đó ở con người mà không mấy ai kịp
nhận ra sự tàn khốc và bạo ngược của nó.
Đạo đức xã hội chỉ là một trạng thái mà ở đó
tất cả đều có sự quân bình về đạo đức ở một định
mức như nhau, nhưng sẽ là ở mức thấp (tối giản)
nhất có thể; hơn thế, nó tích lũy sự suy thoái và sa
đoạ mỗi ngày vì họ không thể nhận ra cái gì thuộc
về con người và cái gì là của riêng mình nữa. Tất cả
là đồng dạng trong cùng một trạng thái sống và nhận
thức, nên họ sẽ dần phá vỡ mọi phạm vi mà mỗi con
người đáng ra cần phải có và cần được minh định cụ
thể để tạo nên những điều tốt đẹp và sự an toàn trong
việc bảo hộ chúng. Luật pháp là thứ vạch ra ranh
giới rõ ràng để con người là con người cũng như
nhận được sự bảo vệ từ nó, ngược lại, đạo đức xã
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hội hay còn gọi là đạo đức toàn thể (cũng có nhiều
người đặt cho nó một tên gọi khác hẹp hơn và nhẹ
nhàng hơn là đạo đức tập thể, đạo đức cộng đồng)
lại xoá bỏ mọi ranh giới giữa con người với con
người và rồi nó cũng huỷ bỏ hết sảy mọi cái là những
nhân vị bên trong, là biểu trưng không thể lầm lẫn,
của mỗi con người vốn là thứ được coi là bản chất
tạo nên riêng họ.
Mưu cầu hạnh phúc chính là bao hàm trong nó
một dạng mưu cầu mà ở đó con người hướng đến
một đời sống có phẩm giá và đạo đức, tức xác lập
hoặc làm nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống,
dành cho cả bản thân anh ta và cho những người
khác cũng đang mưu cầu hạnh phúc như anh ta
nhưng là theo một cách tuỳ họ lựa chọn. Và mưu cầu
thì rất đa dạng, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh sinh
trưởng, điều kiện sống và khả năng nhận thức lẫn
tính có (hoặc được) giáo dục của mỗi con người.
Mỗi dạng mưu cầu sẽ định hình nên một dạng đạo
đức có tính phân vị đặc trưng của nó. Rõ ràng vì thế
mà không thể nào gò ép hay cố tình làm cho chúng
trở nên trùng khớp mà thành một dạng tương tự hoặc
là giống hệt nhau. Đồng nhất mưu cầu chính là đồng
nhất tư duy và tâm tưởng, mà như vậy có nghĩa là
phá huỷ mọi trạng thái tự nhiên của con người về
mặt dị thể (khác biệt) tất yếu.
Đạo đức và luật pháp là hai dạng thức ứng xử
có tính đối nghịch nhau về cách nó hình thành và
vận dẫn. Trong khi luật pháp là thứ ý chí và kết ước
chung nhất về các giá trị tự nhiên tối cao của con
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người để lấy đó làm quy chuẩn chung cho tất cả
nương tựa trong hành xử nhưng luôn có xu hướng
cưỡng bách và cá thể hoá (trách nhiệm) đối với từng
người, thì đạo đức lại đơn giản là việc lấy những mặt
tốt khác nhau ở những con người đơn thể khác nhau
để làm mục tiêu dành cho từng con người với khả
năng tự mình nhìn vào và tự mình noi theo như một
sự hoàn thiện cao cả nhất mà không hề bắt buộc.
Chính vì thế mà luật pháp và đạo đức chỉ có thể bổ
khuyết (hỗ trợ) cho nhau chứ không thể thay thế
hoặc là trộn lẫn hoàn toàn được vào nhau - và điều
này khẳng định một cách chắc chắn rằng, sẽ không
bao giờ tạo nên bất cứ sự nghi ngờ hay là một sự cần
phải cân nhắc nào về việc có thể để cho nó, tức sự
trộn lẫn hoặc là sự thay thế nhau giữa đạo đức và
luật pháp, có thể tồn tại dù chỉ là trong mảy may suy
nghĩ nếu chúng ta muốn xã hội trở thành một xã hội
vừa có pháp trị lại vừa có nhân trị (hay là đức trị).
Đạo đức không phải là cứu cánh có thể khoả
lấp được vị thế của luật pháp. Nhưng luật pháp cũng
không hẳn là tất cả mục đích của con người trong
tiến trình tiến hoá của nhân loại.
Luật pháp, sẽ chi phối con người ngay cả khi
anh ta đứng đơn lẻ một mình mà không cần hành
động gì cả hoặc là sống với trạng thái tự nhiên nhất
như một người tiền sử chẳng màng gì đến xung
quanh. Nhưng ngược lại, đạo đức lại buộc chúng ta
phải suy xét về một mối tương quan giữa người với
người trong hành xử với cộng đồng trong cuộc sống.
Vì lẽ, chúng ta không thể nói rằng anh ta là một
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người đạo đức khi anh ta ngày qua ngày chỉ có một
mình ở một nơi nào đó mà chẳng cần bận tâm đến ai
khác ngoài bản thân chính anh ta; người ta cũng chỉ
có thể nói rằng hoặc đưa ra nhận định về một con
người là tốt khi anh ta phải tương tác với xã hội, tức
phải có một mối tương liên với người thứ hai nào đó
trong cùng một khoảng không gian và thời gian mà
anh ta đang cùng chịu tác động trong nó; cũng chỉ
có thể kết luận, một cách tạm thời, về một người là
người đó đã chấp hành rất tốt và không vi phạm điều
gì mà luật pháp đã ấn định tính cho đến lúc người ta
đưa ra nhận định đó về người này, khi anh ta chỉ
sống biệt lập và tách mình ra khỏi tổ chức (cộng
đồng) người, chứ không thể nói rằng anh ta là một
người có phẩm hạnh (đạo đức) chỉ vì anh ta đã có
một cách sống “lập dị” như thể trên trái đất này chỉ
có một mình anh ta vậy.
Luật pháp là các giá trị nội tại tự nhiên và ở đó
vạch rõ phạm vi có hiệu lực của nó đối với việc loại
trừ sự xâm hại của những người khác vào các giá trị
này; còn đạo đức là những thành tố ngoại tại của một
người nhằm hướng đến (những) người khác trong
một hành xử nhất định và nó phải được bộc lộ ra
ngoài mà không cần phải loại trừ ai cả: nó có thể
được dung nạp hoặc chấp nhận hay bị xem nhẹ hoặc
bị chối bỏ, vì nó cũng không phải là các quyền năng
cơ yếu thiết tạo nên con người.
Đạo đức chỉ có thể có cơ hội được tìm thấy như
một thứ có giá trị (hữu ích) khi cái xã hội đó đã thực
sự tạo ra những con người biết tôn trọng con người,
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vốn là một điều kiện tiên quyết quyết định tất cả diện
mạo của một dân tộc; và điều kiện thiết yếu thứ hai
không thể nào được phép vắng mặt là mỗi cá nhân
luôn phải có tinh thần, dựa trên yêu cầu thứ nhất đã
hoàn chỉnh, mong muốn cải sửa mình để trở nên
ngày càng có phẩm giá hơn. Mà một xã hội chỉ có
thể tạo ra được những con người biết tôn trọng con
người chỉ trừ khi nơi đó đã đảm bảo được những giá
trị cốt yếu thuộc về con người luôn phải là những
yếu tố tối cao được bảo vệ bởi luật pháp thực định
có tính khoa học một cách thường trực; như vậy
cũng đồng nghĩa với việc ở nơi đó (hẳn sẽ) là một
quốc gia đã đạt được một nền dân trị chứ không phải
là thể chế pháp trị được coi như là một công việc
riêng chỉ của nhà nước.
Luật pháp là nền tảng và là những cột trụ của
đạo đức, còn đạo đức là chiếc áo choàng khoác lên
thân hình của luật pháp.
Hẳn nhiên rằng, đến đây chúng ta lại phải cùng
đặt ra một câu hỏi với nhau để bàn luận là: Nếu nhà
nước chỉ thượng tôn pháp luật như một tín điều nhất
nhất phải tuân theo, vậy một khi luật pháp ấy sai lầm
thì há chẳng phải là chính quyền đang tạo ra tai họa
cho nhân dân nếu thực thi nó một cách thượng tôn
(mù quáng)? Điều đó chẳng phải các nhà nước
chuyên chế trong chế độ nô lệ, phong kiến (quân
chủ) đã làm rất tốt nó đối với nhân dân của mình, mà
ngày nay chúng ta đều thống nhất và lên án một cách
mạnh mẽ đầy phẫn nộ rằng những thứ luật pháp hà
khắc đó thực đã đày đọa nhân dân tới cảnh xiết bao
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khốn cùng khiến cho nhân dân buộc phải nổi dậy để
lật đổ chính quyền đó cho thỏa lòng căm hờn và cơn
thịnh nộ vì sự phi nhân của nó hay sao?
Có thể giải quyết vấn đề đó một cách hết sức
nhanh gọn và đơn giản mà không cần lắm những bộ
óc uyên bác để đối đáp lại những câu hỏi tưởng như
là hóc búa mà không thể làm khó khăn một ai cả:
luật pháp, trước nhất, nó đòi hỏi phải là thứ luật pháp
được ban bố dựa trên ý chí thực sự của người dân,
tức là các giá trị tối cao thuộc về con người phải
được đặt ở vị trí thượng tôn trước hết những giá trị
khác mà như trên đây tôi đã phải phân tích rất tường
tận nhằm minh định nó tới những ai lưu tâm; vì thứ
luật pháp phải đặt trong nó những giá trị cốt lõi thuộc
về các giá trị tối cao của con người, thì ai cũng như
ai, khi sinh ra cho đến khi mất đi đều sở hữu chúng
và với một giá trị như nhau, nên nó cần và buộc phải
nhận được sự tôn trọng của tất thảy những ai cùng
thừa nhận các giá trị đó như đang có trong chính bản
thân mình; tiếp nữa, việc cần phải tôn trọng các giá
trị của chính mình cũng như là của tất cả mọi người,
dẫn tới một đòi hỏi cấp thiết là nhà nước, một tổ
chức đại diện để bảo vệ nó, phải đảm bảo chúng
được toàn vẹn trước tất cả mọi người không một
chút thiên vị hay là ưu ái nào, như vậy sẽ khiến mỗi
cá nhân đều biết rằng luật pháp cần phải được tôn
trọng vì nó là những giá trị để khiến mỗi chúng ta có
thể sống an ổn và chan hòa trong một xã hội với rất
nhiều mối nguy và sự đe dọa thường trực nếu thiếu
đi sự kiểm soát chung đó; thượng tôn pháp luật cũng
là để giúp chúng ta thấy được luật pháp ngoài việc
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cần được tôn trọng từ chính bản thân nội tại của nó
thì nó còn giúp chúng ta hiểu rằng nó cần được sửa
chữa, cải thiện và bổ sung như thế nào, hoặc là càng
cần phải được duy giữ ra sao nếu luật pháp đó đã
thực sự đúng đắn và chuẩn mực. Thử phản chứng
rằng, nếu nhà nước hoặc người dân mà không còn
tinh thần thượng tôn pháp luật nữa, thì xã hội và
quốc gia đó sẽ hành xử dựa trên những cớ lý nào?
Chẳng lẽ rằng bất cứ cá nhân nào cũng có thể tạo ra
luật pháp bằng cách lấy hành vi của mình là một bảo
chứng cho sức mạnh có tính pháp lý và biến nó thành
của chung rồi bắt toàn xã hội phải ưng thuận hoặc là
tuân theo? Vậy cần gì đến một nhà nước được tạo
lập thông qua bầu cử phức tạp và tốn kém, cần gì
bản giao ước (hiến pháp) của người dân trao quyền
lực cho một nhóm người nào đó nữa, khi ai cũng như
ai, chẳng còn phải đặt trong trí óc và trái tim mình
những tinh thần về các giá trị cần được bảo đảm và
loại trừ mọi sự xâm đoạt từ người khác? Để diễn ra
tình trạng như thế thì chẳng khác nào mỗi chúng ta
đều sẵn sàng là kẻ cướp để tránh được chính mình
sẽ trở thành nạn nhân của những tên cướp hung tợn
khác; con người sẽ cũng không có bất kể căn cứ và
cơ sở nào để có thể dựa vào đó mà phân xử những
xung đột trong đời thường, không còn thấy an toàn
trước bất kỳ đôi mắt nào đang nhìn tới mình, vì rằng
ở đó đã ẩn chứa đầy đủ một mưu đồ tấn công nhắm
tới mà người ta không biết ẩn nấp vào đâu dù hậu
quả có xảy ra khốc liệt thế nào đi nữa, tức là không
ai phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm,
ai cũng trở nên là ngoại lệ của luật pháp một cách
hoàn toàn đích đáng.
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Người ta cũng sẽ nhất định hỏi tôi một câu hỏi
mà tôi có thể dự tính ra nó trước cả khi họ nói với
tôi về điều đó, rằng: một khi chính quyền tha hoá và
không còn tuân theo luật pháp nữa thì có phải, như
Rousseau đã nhìn nhận, đạo đức là thứ có giá trị cuối
cùng để vãn hồi lại tình trạng vô chính phủ hay vô
pháp trong một đất nước? Tôi cho rằng người ta
đang hết sức nhầm lẫn về vai trò của đạo đức, như
Plato cũng đã cố gắng xây dựng một thành bang
(quốc gia) mà ai cũng như ai đều là những con người
tràn đầy phẩm hạnh hoặc được lãnh đạo (cai trị) bởi
một cá nhân hay tập thể (hội đồng) với trí tuệ ưu việt
cũng như có đức hạnh, nhưng rồi những nhà tư
tưởng này đã không thể thoát khỏi những hậu quả ê
chề của nó. Khi dẫn đến tình cảnh hỗn loạn hoặc
người dân cũng như chính quyền không còn tuân thủ
luật pháp trong hành xử nữa, đạo đức không phải là
thứ để người ta bấu víu vào, mà chính là nhận thức
về một viễn cảnh tồi tệ cũng như sẽ hết sức thảm
khốc mà con người phải đối mặt đã khiến cho nhưng
thể trí trong cái xã hội ấy phải tự tìm lấy phương
cách để khôi phục lại trạng thái trật tự do pháp luật
đã thiết định vào lúc trước đó. Ở trong một lãnh thổ
đã rơi vào khủng hoảng và sự bạo loạn, những cảnh
cướp bóc, hành hạ hay giết chóc diễn ra trước mắt
họ một cách thường xuyên, thử hỏi có kẻ nào nói về
đạo đức hay có thể dùng đạo đức để huấn dục được
những con người như thế hay không? Ai sẽ là người
đạo đức và đạo đức nào sẽ được áp vận để thiết lập
lại sự an toàn cho toàn bộ nhân dân? Thế nên, chỉ có
những kẻ biết lo sợ và với tâm thức không muốn
chứng kiến những tên tội phạm hoành hành, tàn sát
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đồng loại mà vẫn nhởn nhơ, người tốt gặp đủ những
sự trấn áp hay những đám bóc lột - những kẻ còn đủ
tỉnh táo sẽ cố gắng liên kết nhau lại để củng cố lực
lượng mà nhằm trở nên có sức mạnh hòng ra tay
chấn chỉnh lại những sự bát nháo và loạn lạc đang
diễn ra ở khắp nơi. Đạo đức không phải là ngọn giáo
có thể xử tử những tên tội phạm cuồng bạo, đạo đức
cũng không thể là sợi xích để trói buộc được sức
công phá của quyền lực chính trị hay là đám đông
hung ác, mà tình cảnh khốn cùng và không còn công
lý đã khiến họ phải quyết định hành động chứ không
phải vì đức hạnh mơ hồ nào đó thôi thúc.
Loài người đã thoát ly ra khỏi cách sống tự
nhiên mông muội và phân biệt được mình với các
loài vật khác trên trái đất chỉ đơn giản là nhờ vào sự
hình thành và tồn tại của luật pháp, những giá trị mà
chỉ con người mới có thể thiết định nó một cách rất
rõ ràng và hữu lý trong việc tổ chức xã hội của mình
để có một trật tự như ngày nay, mà còn đang tiến tới
những sự giao hòa giữa các quốc gia ngày càng lớn
về một “quốc gia toàn cầu hay chính phủ thế giới”
như một mưu cầu chính đáng và hoàn toàn có cơ sở
thực tiễn của nó.
Luật pháp sẽ tạo nên những giá trị cần thiết tối
thiểu thuộc về một con người; nhiệm vụ hoàn thiện
còn lại sẽ dành cho sự khám phá và xây dựng phẩm
cách cá nhân theo cái cách mà mỗi cá thể thấy rằng
mình có niềm tin hoặc bằng nhận thức mà thúc đẩy
họ phải đi theo một hướng như vậy mới làm họ trở
nên minh quý và toàn vẹn hơn - nơi đó không có sự
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cưỡng buộc nào ngoại trừ việc tự thân họ thấy cần
thiết phải làm hoặc là không nên làm điều gì đó,
miễn sao tâm hồn họ đã được trở nên thanh thản sau
những cư xử đó là đủ với họ chứ không phải để làm
an lòng những đòi hỏi còn lại từ cộng đồng.
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CHỦ NGHĨA TẬP THỂ VÀ SỰ TUYỆT VỌNG
CỦA ĐẠO ĐỨC
Chủ nghĩa toàn thể hay chủ nghĩa tập thể, chủ
nghĩa số đông cũng đều được, nơi chúng sẽ cần đến
một loại đạo đức chung nhất để có thể vừa kiểm soát
được nhận thức, hành vi và những mưu cầu của từng
cá nhân trong nó, vừa có thể tạo ra một thực thể có
quyền lực bao trùm lên tất cả để duy trì được trạng
thái mà mọi thứ đều chỉ được phép tồn tại như nhau
về mọi mặt. Tất cả hiểu biết, tri thức hay những tâm
tưởng phong phú và đa dạng của con người đều được
dồn lại vào một bầu không khí và thụ hưởng chung,
không ai được phép ngoi lên hay có những đề xuất
vượt ra ngoài tầm kiểm soát hoặc quy ước từ số
đông, cũng không có cách nào để thoái lui, trừ khi
nó bị đám đông thủ tiêu. Chủ nghĩa tập thể khiến cho
mọi người cần được mô tả và hiện diện như nhau,
trong mọi trường hợp và mọi hoàn cảnh, kẻ nào cũng
sẽ phải lựa chọn một hành xử không thể khác ngoài
thứ mà nó được ấn định phải như thế mới là vì toàn
thể và tốt cho chính người đưa ra quyết định của
mình.
Vì bởi chủ nghĩa tập thể đã luôn mặc định và
tâm niệm rằng những ước định của đám đông thì
thường đúng (ngay cả Aristotle và Rousseau cũng
đều nhận định sai lầm như vậy) và các giá trị thuộc
về tập thể thì luôn là những thứ tốt đẹp và cao cả hơn
cả. Mà với một tập thể tự cho mình là những kẻ tốt
đẹp và toàn hảo cả rồi thì giá trị nào sẽ được họ dùng
đến để điều chỉnh những mưu cầu cũng như hành xử
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của họ? Trong khi đạo đức lại là những giá trị tốt
đẹp mà nó có thể đáp ứng đầy đủ những sự mong
mỏi của số đông ngạo mạn đó. Và do vậy, đạo đức
đã thực sự trở thành một trong những lý do chính
đáng nhất để chính quyền truyền đạt và nói với dân
chúng rằng – đạo đức chính là món đồ quý báu mà
toàn bộ xã hội (tự nhận là tốt đẹp) này cần đến để
duy trì trật tự và những sự tốt đẹp của mình, mà nó
vừa là mục tiêu cao quý nhất để từng người trong đó
sẽ đều phải đạt tới, lại vừa trở thành phương tiện hữu
hiệu nhất cho con người duy trì đời sống thường nhật
một cách an hoà. Điều đó đã khiến cho chính quyền
có được sức mạnh để tuyên cáo với toàn thể bằng
một luận điệu điên rồ rằng: đôi khi muốn đạt được
những điều tốt đẹp và lớn lao cho tất cả, chúng ta
phải chấp nhận một vài hành đồng tồi tệ nào đó tồn
tại và xảy ra, với hàm nghĩa: Công bằng là một sự
đánh đổi. Tốt đẹp cũng cần phải trả giá bằng những
man khai.
Đạo đức tập thể hay tâm tính toàn thể là những
thứ không thuộc về cá nhân và cũng không dành cho
cá nhân, nên không ai có thể sống với một tâm hồn,
suy tư hay cảm thức không thuộc về họ và cũng
không vì chính họ. Đó là điều không được phép xuất
hiện và cũng không bao giờ có thể bao biện được
cho nó bằng bất kỳ lý lẽ nào.
Chủ nghĩa toàn thể sẽ đưa đến một điều kiện
bắt buộc mà nó phải có là mỗi cá nhân tồn tại trong
nó càng cần phải trì độn mới càng dễ hoà thuận và
đạt được những lợi ích từ cộng đồng đem lại. Vì
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rằng, chủ nghĩa toàn thể đã đặt xuất phát điểm mang
tính nền tảng cho mọi hành xử của mình bằng việc
đặt toàn thể lên trên thân phận và những giá trị con
người, nó buộc các cá thể phải tự xem nhẹ (xoá bỏ
hoàn toàn lại càng được khuyến khích hơn cả) những
yếu tố thuộc về phẩm chất cũng như quyền lợi cá
nhân và họ sẽ bị phán xét bởi toàn thể nếu không thể
dung hoà vào trong nó hoặc lên tiếng đòi hỏi ở nó
bất cứ yêu cầu nào có tính ngoài lề hay quá khác
biệt. Mà để đạt được trạng thái đó thì không gì khác
hơn là phải tạo ra một thực thể có đủ quyền hành
cũng như sức mạnh vô song để thực hiện sự phân
định này mà dẫn tới sự lệ thuộc của từng cá nhân
vào bất cứ cái gì được gắn vào hai chữ toàn thể do
kẻ nắm quyền điều soát kiến định ra. Và có điều gì
chính xác hơn là việc thiết chế nắm quyền lực để có
thể kiểm soát trạng thái cao nhất của cái toàn thể
chắc chắn sẽ phải dùng đến những biện pháp trừng
phạt hoặc sự bạo ngược để truy tìm sự thần phục của
cá nhân trước cộng đồng được tôn tạo làm quy chuẩn
cao nhất của mọi sự đánh giá và phán xét?
Chủ nghĩa tập thể sẽ chỉ cần những kẻ ngu đần
và ấu trĩ hoặc là thiển cận, vô tri, không có niềm tin
vào bất cứ điều gì khác ngoài đòi hỏi về một sự trật
tự của toàn thể mà đại diện của nó đứng lên cai quản
đã định đặt ra. Thậm chí là những kẻ thiểu năng hoặc
tâm thần đều được hoan nghênh vì sẽ thoả mãn nhiều
nhất những điều kiện cho việc thiết lập trật tự của
chủ nghĩa toàn thể. Và dã man hơn cả đó là thực thể
quyền lực đứng ra áp đặt nó lên toàn bộ cộng đồng
lại phải thâu nhập và bao gồm hầu hết là những kẻ
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ác ôn, lưu manh, vô lại mà càng ít phẩm chất của
lòng trắc ẩn, khoan dung, sự hiểu biết càng tốt cho
nó bấy nhiêu. Nếu tạo ra càng nhiều sự rung động
hoặc là những suy cảm về việc đang làm hoặc cân
nhắc về chế lệnh quyền uy trong tâm can trước một
hành động được yêu cầu phải thực thi tức khắc sẽ trở
thành một sự kiện đáng kinh ngạc và cần phải bị trả
giá ngay tức thì. Đưa ra hình phạt nặng nề và tàn
khốc như tước bỏ các lợi ích vật chất hay đe doạ đến
an nguy sinh mạng khi từ chối làm hoặc làm không
tốt chức trách của mình (nhiều khi là phải bỏ mặc,
phớt lờ vì các chỉ lệnh ngầm), hay sẽ nhận được
những sự khen ngợi hoặc là được ghi nhận công lao
cùng bổng lộc, cơ hội tiến thân khi làm tròn bổn
phận được giao phó, nó sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ
cho những kẻ thừa hành mệnh lệnh từ cấp trên ban
xuống hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng
bằng một sự hăng hái đến tột độ mà chúng chẳng khi
nào mảy may ngó ngàng gì tới hậu quả nó gây ra đối
với con người và xã hội.
Chủ nghĩa toàn thể sẽ đếm số người trật tự
càng nhiều càng tốt để coi đó là thành quả của các
hành động tốt đẹp trong việc quản lý xã hội đem lại.
Và như F.A Hayek đã nói rất xác đáng rằng, chủ
nghĩa tập thể được xem như là các biện pháp cần
phải được thoả mãn trong thực tại hơn là mục tiêu
mà nó cần đạt tới trong tương lai, tức là làm sao để
cho các điều kiện của chủ nghĩa tập thể sẽ được xuất
hiện và duy trì trong từng thời khắc chứ không cần
xác định kết quả của những việc kế hoạch hoá tập
trung được hình thành và đón nhận ra sao ở phía
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trước. Và Stuart Mill trong Chính thể đại diện đã
nhiều lần nhắc tới “trật tự xã hội” như là một mục
tiêu cho nhà quản lý bám vào đó để thực thi các biện
pháp chuyên chế nhằm giữ cho xã hội ổn định mà
xem đó như là một biểu hiện tích cực cũng như chức
năng chính yếu của chính thể.
Chủ nghĩa toàn thể hay quyền lợi số đông, sự
bình quân đồng đều, tất cả những kiểu lý tưởng này
sẽ tạo nên những trạng thái kiểm soát quyền lực
tuyệt đối ở rất nhiều mặt và chúng hầu hết được định
mức như nhau ở mức tối thiểu từ chính quyền: quyền
lực giáo dục (tước bỏ tư duy và nhận thức); quyền
lực ngôn luận (từ khước biểu đạt chính kiến); quyền
lực công lý (áp đặt ý chí thông qua luật pháp và xét
xử một chiều – xác lập sự thần phục); quyền lực
tuyên truyền (đồng nhất tâm tưởng); quyền lực cảm
xúc (ngăn trở tình yêu và lòng bao dung); quyền lực
đạo đức và văn hoá (không ai được coi là có đạo đức
và văn hoá nếu không tuân theo các tiêu chuẩn ứng
xử lẫn sinh hoạt được đặt ra bởi chính quyền); và
quyền lực tôn giáo (ban phát đức tin mà chính quyền
là kẻ chi phối). Ngay cả sự liên kết, tương tác hay
tương trợ và trao đổi học thuật cũng sẽ trở nên là một
hành động bị nghiêm cấm hoặc là bị hạn chế hết sức
nghiêm ngặt một khi không đặt trực tiếp dưới sự cấp
phép cũng như sự giám sát và trông coi thường trực
của bộ máy công quyền. Việc không cho tồn tại hoặc
ngăn cản tối đa sự tự do kinh tế (sản xuất, thị trường,
phân phối) và quyền sở hữu (tư hữu đối với tài sản)
cũng là một tiền đề quan trọng để khiến con người
phải lệ thuộc sự sinh tồn vào chính quyền, tổ chức
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đang cho mình vị thế duy trì mọi tiêu chuẩn của chủ
nghĩa toàn thể với vai trò nhân danh tối cao và duy
nhất.
Toàn thể bao gồm tất cả trong nó là những con
người hết mực cụ thể và rõ ràng, nhưng khi nó được
dùng làm điểm tựa cho mục đích an ninh và quyền
lợi xã hội, nó lại trở thành bóng ma đầy quyền uy
với tính huỷ diệt khủng khiếp và vô giới hạn trước
bất kể từng thành viên nào tạo cấu nên nó. Đạo đức
xã hội là tấm vải lộng lẫy được nhà cầm quyền trang
hoàng cho toàn bộ xã hội, nhưng chính nó lại là thứ
phá huỷ đạo đức của tất cả những con người tồn tại
trong nó và dưới tầm soát áp đặt, chi phối của những
kẻ nhân danh nó, vì rằng, tấm vải ấy luôn là một thứ
quá khổ và quá nặng nề đến mức gây ngộp thở với
tất cả mọi người. Nó không đem lại giá trị gì cho
việc bảo vệ và tôn tạo những thứ thuộc về cốt cách
cá nhân: tấm áo không thể vừa vặn với bất kỳ ai,
không thể đem về trang trí, không thể cắt ra để sử
dụng và cũng chẳng thể chạm vào để thấy được hình
thù nó ra sao, ngoài việc chính quyền phải may nó
trở thành một cái bao tải để nhốt chung mọi người
lại vào với nhau.
Chủ nghĩa tập thể sẽ khiến cho chính quyền
buộc lòng phải quan tâm đến từng con người một và
điều đó lại dấy lên đòi hỏi cấp thiết khác là ai cũng
sẽ phải là một nguồn tin cung cấp đáng tin cậy cho
giới chức công quyền về những người còn lại: ai
cũng sẽ vừa là tên chỉ điểm cũng vừa là đối tượng bị
theo dõi để báo cáo. Nếu muốn có thể cai quản được
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toàn thể người dân trong một xã hội dưới danh nghĩa
chủ nghĩa số đông là cơ sở nền tảng thì chẳng có
cách nào khác là nhà quản lý phải nắm bắt được mọi
suy nghĩ, tâm tưởng, lối sống, nơi chốn cư trú và
mưu cầu của từng con người trong số toàn thể đó,
chỉ có như vậy thì nhà chức trách mới có những dữ
kiện để lập nên những kế hoạch có tính chung nhất
nhằm áp đặt chúng bao trùm lên toàn bộ những con
người trong đó. Khi không thể thấu hiểu tường tận
từng cá nhân thì họ cũng sẽ không có cách nào kiểm
soát và chi phối được những con người nằm dưới sự
điều khiến của bộ máy chính quyền. Trong nhiều
trường hợp và cũng là cách thông dụng nhất có thể
được dùng làm cách xử lý các sự vụ, tập thể vừa là
giới hạn của các quyền lợi đối với cá thể, vừa là kẻ
giám sát thường trực từng người một, và quan trọng
hơn như một hệ quả mà nó phải diễn ra đó là tập thể
trở thành quan toà vừa luận tội vừa phán quyết
những kẻ nào mà chính quyền không ưa hoặc được
quy cho là kẻ gây phiền toái, cản trở, không hợp tác
hay chống lại những kế hoạch của chính quyền. Việc
lên án bằng dư luận dựa trên số đông thực chất là
nhằm tuyên bố về thân phận của anh ta trước con
mắt bàn dân thiên hạ mà không cần thông qua sự can
thiệp chính thức từ chính quyền còn đáng sợ hơn là
sự trừng phạt bằng các quy định của luật pháp.
Chính nó là thứ kết thúc cuộc sống của anh ta với
cộng đồng, anh ta bị tẩy chay, hắt hủi và bị xem như
là một con bệnh nguy hiểm đối với tập thể mà cần
phải cô lập (cách ly) khỏi cộng đồng nơi anh ta đang
sinh tồn.
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Chủ nghĩa toàn thể hay chủ nghĩa tập thể sẽ
làm cho con người chỉ luôn nhìn vào những mặt
khuyết điểm hoặc những mặt chưa hoàn thiện, các
sai sót của nhau hay chỉ đơn giản là họ khác biệt với
số đông và khủng khiếp hơn là họ còn coi đó là một
bổn phận tốt đẹp cũng như cao cả của chính mình
đối với cộng đồng, nó sẽ trở thành công trạng mà rồi
sẽ nhận được những phần thưởng hậu hĩnh từ chính
quyền một khi báo cáo tới. Điều này lại đưa ta đi xa
hơn nữa trước một viễn cảnh tồi tệ là vì không ai
muốn trở thành kẻ bị xem là nguy hiểm từ phía cộng
đồng nên anh ta sẽ luôn cố gắng để làm hài lòng tất
cả mọi người, nhất là kẻ có vị trí trong chính quyền
hoặc được xem là có liên quan đến lực lượng công
quyền; anh ta sẽ sẵn sàng nói dối hoặc gian trá để
không làm phật lòng bất cứ một ai, ai cũng sẽ không
bộc lộ tâm ý, cá tính hạy sự hiểu biết của mình nơi
công cộng hoặc trước mặt đám đông; và không một
ai còn muốn phát biểu hay tranh luận, đưa ra quan
điểm, nhận xét hoặc kể cả biểu lộ cảm xúc về bất kể
điều gì ngoại trừ việc người ta dành cho nhau những
lời ngợi khen giả tạo, những ngôn từ nịnh bợ, tụng
ca để an thân hoặc là sự đồng thuận tuyệt đối như
một phản xạ và thói quen thường tình mà người ta
không thể có lựa chọn nào khác.
Chủ nghĩa tập thể cũng khiến cho chính quyền
buộc phải lập các kế hoạch ngắn hạn và cả dài hạn
theo một chu kỳ nào đó nhằm có thể giám sát, điều
khiến được từng cá nhân tham gia vào kế hoạch để
biến những mục tiêu trong vấn đề quản lý trở thành
hiện thực. Luật pháp không phải là vấn đề quan
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trọng và cũng không phải để đảm bảo công lý, mà
các kế hoạch và phương tiện được sử dụng để đạt
được các kế hoạch đó là gì và trong thời hạn đã được
ấn định mới là vấn đề lớn lao hơn cả. Các kế hoạch
sẽ tạo ra một kiểu luật pháp dưới dạng chỉ thị của
hội đồng quản lý tối cao hoặc đảng nắm quyền lãnh
đạo, sau đó ở mỗi cơ cấu, bộ phận theo sự phân cấp
mà mỗi thiết chế này sẽ lại đều có quyền tự mình tìm
ra luật pháp sao cho phù hợp lẫn tạo ra hiệu quả cao
nhất trong phạm vi cai quản trực tiếp của mình; luật
pháp được quy hoạch theo thời vụ mà sau mỗi nhiệm
kỳ của kế hoạch kết thúc nó sẽ hết hiệu lực và được
thay đổi tuỳ thuộc vào các kế hoạch mới mà chính
quyền đặt ra trong chu kỳ tiếp theo. Luật pháp đơn
giản cũng chỉ là sản phẩm của các kế hoạch mà đã
được trung ương đề ra và đặt nó vào trong các
chương trình hành động này mà thôi. Và vì lẽ đó,
luật pháp cũng được sản xuất như một mặt hàng khi
nhà cầm quyền yêu cầu nó phải có mặt để giúp cho
việc đảm bảo các kế hoạch sẽ được ổn định, đúng
với tiến độ, đồng thời cũng khiến cho nhà quản lý
kiểm soát được toàn bộ các nhân tố đang ngày đêm
cật lực cùng chung tay hoàn thành các mục tiêu mà
là lợi ích chung của toàn thể. Chính bởi thế mà trong
những xã hội kiểu này thì người dân không coi luật
pháp là một công cụ cần thiết làm nền tảng cơ bản
và phổ quát cho con người trở nên tốt đẹp và an toàn
trong hành xử, mà nó được sử dụng như một biện
pháp trừng phạt một khi chính quyền không thể đốc
thúc hiệu quả những thần dân đang thực hiện các kế
hoạch lúc họ mệt mỏi, chán nản hay một lúc nào đó
họ đâm ra ngờ vực, hoài nghi và thậm chí đình trệ
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lại để yêu sách. Luật pháp không phải là tấm khiên
chắn bảo vệ tính mạng, danh dự cho con người, nó
cũng không phải chiếc ví riêng tư để chứa đựng các
thành quả và tài sản của mỗi cá nhân mặc dầu chính
họ đã bỏ hầu hết công sức miệt mài tận hiến cho
những yêu cầu của chính quyền, nên thành thử luật
pháp cũng không có vai trò gì đối với người dân
ngoài chức năng duy nhất là sợi dây nối thẳng từ bàn
tay của giới chức trách tới từng người để không ai đi
ra khỏi tầm kiểm thúc của lực lượng công quyền. Nó
được coi là điều cần thiết cốt yếu cho chính thể để
cai quản công việc của nhà nước chứ không phải cho
ứng xử của mỗi cá nhân trong xã hội, vì những hành
xử đối với từng người đều đã được ấn định và đặt
vào trong kế hoạch chung mà lợi ích của toàn thể
mới là khung pháp lý tối cao hiện diện trong tâm trí
mỗi người.
Sự tuyệt vọng của đạo đức
Giá như ai đó hoặc ngay cả guồng máy chính
quyền biết rõ được về tương lai tuyệt vọng của đạo
đức khi nó đã dùng thứ tốt đẹp ấy để áp đặt lên toàn
bộ xã hội với danh xưng chủ nghĩa tập thể hòng
mong cầu về những giá trị toàn hảo sẽ được đâm
chồi hay kết trái, thì hẳn là chúng ta đã không phải
cực nhọc bàn tán hay là dằn vặt tới mức thù nghịch
đến thế khi ngày nay nhìn lại quá khứ, mặc dù nó đã
sụp đổ hàng loạt ở rất nhiều nơi trên trái đất này.
Bản thân chúng ta cũng luôn niệm thức là phải
theo đuổi hành trình về một hướng tươi đẹp nào đó
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hoặc ngước nhìn về phía ánh sáng chiếu rọi soi
đường mà bước đi; và như một lẽ thông thường
không mấy khó hiểu, chính quyền cũng muốn tìm
lấy một niềm hy vọng còn lớn lao vĩ đại hơn thế dành
cho tất cả mọi người cùng một lúc, chủ nghĩa tập thể
ra đời, mà vì thế chắc hẳn nó được sinh ra không
phải với mục đích là để làm khổ nhục hay đày đoạ
con người vào chốn tăm tối hoặc những thảm cảnh
khốn cùng. Nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng điên rồ cực
điểm mà đến nay nhân loại vẫn còn phải nói về nó
như một sự cảnh báo ở cấp độ cao nhất nhằm tránh
khỏi những vết xe lầy của lịch sử lặp lại, cái thứ đã
đem đến những hậu quả kinh hoàng cho loài người
chỉ bởi những đám đông cuồng dại và đần độn đã
dồn tất cả sức mạnh vào bàn tay để may vá một tấm
áo đạo đức khổng lồ dành chung cho cả một xã hội
mang mặc trên mình. Thật đau đớn là kết quả mà nó
đưa tới lại chỉ là nhanh chóng biến những tâm hồn
trong sáng, lương thiện trở nên man rợ và thô bỉ; đạo
lý bị khinh rẻ và xem thường; trí tuệ bị ghẻ lạnh,
lòng dũng cảm bị lên án, sự thật bị chà đạp; sáng tạo
là một gánh nặng và không đáng được dụng thưởng;
lòng tốt bị hoài nghi, đức hạnh bị huỷ hoại từng ngày
còn luật pháp thì trở thành công cụ đàn áp tàn khốc
những con người không khuất phục.
Đám đông nắm tay nhau hân hoan lang thang
trên những miền đất vô định để tìm kiếm cánh đồng
màu mỡ, tươi đẹp để định cư và trồng cấy sự sinh
tồn, nhưng đám đông đó lại càng ngày càng bị giằng
xé rồi dần ly tách nhau ra và cuối cùng là tan rã trong
sự đớn đau và hoảng loạn bởi chính những con
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người với những đôi chân và cái đầu không bao giờ
đi về cùng một hướng cũng như những quả tim
không bao giờ cùng một nhịp đập lẫn hơi thở. Chủ
nghĩa tập thể vô hình chung, mặc dầu với mục đích
mưu cầu về một thế giới đại đồng và rộng mở, lại
khiến những con người được sinh ra trong tự do và
mưu cầu về tự do ngày càng trở nên tham lam, ích
kỷ, độc đoán và dã man với nhau hơn trong một
vòng tròn ngày càng đóng kín và bị thiết chặt lại chủ nghĩa tập thể (hay toàn thể) đã được hiện thực
hoá bằng những màn tra tấn hãi hùng trên diện rộng
và đưa số phận con người tới những hố chôn tập thể
trong sự hò hét vui mừng từ những kẻ còn sống và
cả sự phê chuẩn của những kẻ có quyền uy.
Lợi ích hay quyền năng tập thể, ý chí đám
đông, là một bức tường được xây lên như để ngăn
trở chính những con người trong nó băng mình ra
khỏi cái nôi của sự ban ơn trong tình trạng tuân phục
theo tôn tự đẳng cấp và thứ bậc; của vòng vây kiềm
toả quyền lực chính trị; của những áp đặt chuyên chế
số đông và những phiên toà man rợ không cần đến
sự có mặt của công lý. Chủ nghĩa tập thể như một
nhà tù giam hãm con người và trí tuệ nhân loại. Nó
mong muốn sự tốt đẹp nhưng lại không cho con
người với chạm được vào những điều tốt đẹp, hoặc
chỉ là cảm nhận về chúng trong tâm thức, theo đúng
mưu cầu và tâm tưởng của bản thân mỗi người mà
theo sự sắp đặt của chính quyền: kẻ trồng cây và
miệt mài chăm bón không phải là người hái quả;
người may vá lại không được mặc tấm áo lên thân
thể của chính mình; người nấu ăn lại không được
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thưởng thức sau khi vất vả chế biến và biện bày; kẻ
đóng giường và xắp chăn lại không được ngủ ngon
giấc trên chiếc nệm mình đã trải; anh ta cũng chẳng
được hát khúc ca mà tập thể không thích; gã hề
chẳng được làm trò vui khi chính quyền chưa gật
đầu; người chính trực và can đảm chẳng được cất lời
phàn nàn về những thứ tồi tệ khi kẻ cai quản chỉ tay
ngăn cấm.
Chính vì chẳng có thứ gì khác để đòi hỏi và
yêu cầu ở nhau ngoài một sự tốt đẹp chung mơ hồ
và mù quáng được hướng đến, nên nó lại là thứ để
người ta đối đãi nhau bằng mọi cách hết sức man rợ
mà nó có thể nghĩ ra vào một hoàn cảnh hay thời
điểm nào đó. Vì cũng không ai đoán định được nó
sẽ xảy ra những gì, như thế nào và với những điều
kiện nào là đủ để bước tới được cái đích mà nó đã tô
vẽ, nên chính nó cũng lại đẩy con người ta tới hết bờ
vực này lại tới hố thẳm khác, nếu có tránh được tai
hoạ nọ thì cũng phải gánh lấy khổ đau kia, vì nó
chính là mầm mống của những tai ương và đại hoạ.
Ai cũng cố gắng cam chịu, nhẫn nhục và coi nhau
như một niềm hy vọng rằng họ và chính mình sẽ nhất
định tới được ngày mai tươi đẹp, do vậy vẫn cứ hết
mực ngoan ngoãn vâng lời như một bổn phận thịnh
hành và cao cả. Chính quyền dùng đạo đức để xây
dựng mục tiêu cần phải đạt tới được mà là những giá
trị toàn hảo cho xã hội, nhưng nó lại chỉ có phương
cách là sẵn sàng thực hiện tất thảy những điều tàn ác
và bạo ngược trên con đường tìm kiếm cái thứ vô
hình chết chóc đó – nó coi sự hy sinh của những kẻ
không đồng thuận là cần thiết để toàn thể có thể đi

Luân Lê

170

DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN

đến được thiên đường của sự hoan lạc. Cứ như vậy
mà họ thay phiên dẫm đạp lên nhau để băng về phía
trước một khi cảm thấy cá nhân nào đó chẳng còn
có ích lợi cho họ nữa. Không có gì tàn khốc hơn là
tình hữu nghị của đám đông này.
Chủ nghĩa tập thể là đặc trưng của chủ nghĩa
toàn trị, nó là một đối nghịch tương phản của môt
nền dân trị. Chủ nghĩa tập thể coi quyền lực là một
phương thuốc chữa được mọi bệnh tính của con
người và xã hội, nó là một công cụ toàn năng và với
sức mạnh vô biên có thể cải biến được mọi thứ nó
tác động vào. Chính quyền sẽ đặt tập thể lên trên các
cá thể, sau đó nó lại tiếp tục đặt quyền lực của nó lên
trên toàn thể, và cuối cùng là nó đã đứng trên tất cả
để xử lý mọi vấn đề mà nó tự đặt ra mà bắt toàn bộ
những con người ở dưới nó phải thực hiện để hiện
thực nó.
Vì vậy, nhân loại sẽ buộc phải lựa chọn: tự do
cho cá nhân để được sống an hoà và hạnh phúc hay
là nô dịch cho chủ nghĩa tập thể - tức là chọn một
nền dân trị mà mình có thể trở thành ngoại lệ của
quyền lực hay là bị nô lệ bởi chính quyền toàn trị mà
chúng sẵn sàng trở thành ngoại lệ của luật pháp?
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Cái cuối cùng của đời người là cái
chết. Và cao hơn cả cái chết là thân phận.
Nên sống tự do là điều quý giá nhất của
một con người.
Luân Lê
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