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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG LÝ CÓ THỂ 

CHIẾM ƯU THẾ TRÊN CÁC NƯỚC? 

Tuần trước, chúng ta cùng nhau chia sẻ mối 

tương quan giữa quyền và bổn phận trên phương diện cá nhân. Trong bài học hỏi tuần này, 

chúng ta trình bày mối tương quan giữa quyền và bổn phận trên bình diện tập thể, cụ thể là của 

một quốc gia. Như chúng ta biết, một trong những yếu tố căn bản để có được hoà bình trên thế 

giới đó là việc thực hành công lý [hay cũng có thể gọi là công bằng]. Công bằng được định 

nghĩa đơn giản là trả cho người khác những gì thuộc về họ. Định nghĩa này hàm chứa sự tôn 

trọng những gì thuộc về người khác. Nhìn từ khía cạnh này, một thế giới công bình là thế giới 

mà trong đó quyền lợi của các nước được tôn trọng. Khi công bình không được tôn trọng hoặc 

chiếm ưu thế trên các nước, chúng ta sẽ chứng kiến chiến tranh và những hình thức bốc lột sẽ 

xảy ra. Vậy, làm thế nào để công lý được thực hiện trên các nước. Chúng ta đọc trong DOCAT 

câu trả lời sau: 

Không chỉ cá nhân, nhưng các dân tộc và các quốc gia cũng có quyền hưởng công 

bằng. Sự bất công xảy ra khi một nước bị xâm chiếm, chia cắt, biến thành nước chư 

hầu, bị cướp bóc, hay trở thành đối tượng khai thác của các nước mạnh hơn. Trên 

nguyên tắc, mỗi quốc gia hiển nhiên có quyền tồn tại và độc lập, được quyền có 

ngôn ngữ và văn hoá riêng, quyền tự quyết, và tự do hợp tác một cách hoà bình với 

những nước nào tuỳ chọn. Nhân quyền phải được áp dụng ở mức độ cao hơn cho 

các quốc gia. Bằng cách này, hoà bình, sự tôn trọng và đoàn kết sẽ thành hiện thực 

giữa mọi dân tộc. Dĩ nhiên, chủ quyền theo luật quốc tế của một nước không được 

dùng như cái cớ để chối bỏ nhân quyền trong nước, hay để đàn áp các dân tộc thiểu 

số. 

Trong câu trả lời của DOCAT, chúng ta nhận ra những điểm sau: (1) Tất cả các dân tộc và 

quốc gia có quyền hưởng công bằng; (2) bất công xảy ra khi nào? (3) đâu là các quyền của một 

quốc gia; (4) tầm quan trọng của nhân quyền trong việc sống công bình. Trong điểm đầu tiên, 

như chúng ta đã trình bày ở trên, công bằng không chỉ mang bình diện cá nhân, nhưng còn 

manng bình diện xã hội. Vì con người là hữu thể xã hội, nên tự bản chất con người đến với 

nhau tạo thành nhóm, dân tộc hay quốc gia. Mỗi nhóm, mỗi dân tộc hay quốc gia trên mặt pháp 

lý thường được gọi là “pháp nhân.” Chúng ta thấy điều này trong đời sống thường ngày khi 

một người hay một nhóm người đứng tên sở hữu một cái gì đó như công ty, đất đai, nhà cửa. 

Khi đứng tên như thế thì nhóm người ngày có danh nghĩa là một pháp nhân, nên được thừa 

hưởng quyền xứng hợp với một pháp nhân, đồng thời cũng đãm nhận những trách nhiệm kèm 

theo pháp nhân đó. Huấn quyền của Giáo Hội dạy rằng: “Phạm vi nhân quyền được mở rộng 

ra để bao gồm cả quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia: thật vậy, ‘điều gì đúng với cá nhân 

thì cũng đúng với các dân tộc.’ Huấn Quyền đã chỉ ra rằng luật quốc tế ‘dựa trên nguyên tắc 

phải tôn trọng một cách bình đẳng đối với các quốc gia, đối với quyền tự quyết của mỗi dân 

tộc và đối với sự hợp tác tự do nhằm đạt được công ích cao hơn cho cả nhân loại’.”1 Qua những 

lời này, huấn quyền của Giáo Hội chỉ cho chúng ta thấy một dân tộc hoặc một quốc gia cũng 
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được thừa hưởng những quyền mà một con người được thừa hưởng. Điều này xảy ra vì mục 

đích hiện hữu của một dân tộc hay quốc gia cũng nhằm để bảo vệ và thăng tiến công ích hay 

lợi ích của các thành viên. Nói cách khác, một dân tộc hay quốc gia được cấu thành bởi những 

thành viên của nó. Sự hưng thịnh hay suy vong của dân tộc hay quốc gia lệ thuộc vào sự tôn 

trọng hay xâm phạm những quyền lợi của các thành viên. 

Sự suy vong của một dân tộc hay quốc gia xảy ra khi bất công thống trị. Câu trả lời trong 

DOCAT chỉ ra cho chúng ta rằng bất công xảy ra “khi một nước bị xâm chiếm, chia cắt, biến 

thành nước chư hầu, bị cướp bóc, hay trở thành đối tượng khai thác của các nước mạnh hơn.” 

Bất công xảy ra khi một quốc gia không tôn trọng quyền của một quốc gia khác mà chiếm lấy 

những gì không thuộc về mình. Điều này chúng ta chứng kiến trong suốt dòng lịch sử nhân 

loại. Chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi một bên để xâm chiếm một dân tộc hay nước khác, một 

bên để bảo vệ và đòi lại quyền tự do, tự trị của mình. Điều này vẫn xảy ra trong thời đại hôm 

nay nhưng với những hình thức tinh vi hơn. Nước này không còn đem quân xâm chiếm, chia 

cắt, biến nước khác thành chư hầu, bị cướp bóc hay biến thành đối tượng để khai thác với binh 

dao súng ống, nhưng với nền kinh tế thị trường và khoa học kỹ thuật. Một trong những hình 

thức bất công thịnh hành xảy ra trong ngày hôm nay là biến một nước thành đối tượng để khai 

thác về kinh tế, làm cho họ lệ thuộc hoàn toàn để cướp bóc tài nguyên và sức lao động của 

những con người vô tội. Đây là hình thức bất công mà Giáo Hội luôn mời gọi con cái và những 

người có thiện chí loại trừ khỏi cơ cấu xã hội. Khi sự bất công xảy ra, con người sẽ không tận 

hưởng được sự hoà bình và bình an. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: “Chúng ta sẽ không 

bao giờ tận hưởng được hoà bình hay bình an khi sự áp bứa, bất công và những tình trạng thiếu 

cân bằng trong kinh tế vẫn hiện hữu.” Thật vậy, “hoà bình được xây dựng không chỉ dựa trên 

sự tôn trọng các quyền con người, mà còn trên sự tôn trọng các quyền của dân tộc, nhất là 

quyền độc lập.”2 

Như chúng ta đã trình bày, quyền của một dân tộc hay quốc gia được xây dựng và vun đắp dựa 

trên quyền của mỗi con người: “Các quyền của các quốc gia không là gì khác hơn là “các quyền 

con người được vun đắp ở cấp đời sống cộng đồng.”3 Vì con người là một hữu thể có xã hội 

tính, nên quyền của mỗi cá nhân cũng mang chiều kích xã hội và hướng đến cộng đồng. Nói 

một cách cụ thể, mỗi quyền tôi được thừa hưởng không chỉ để dành cho lợi ích của riêng tôi, 

nhưng còn mang lại lợi ích cho người khác, cho đời sống cộng đồng. Khi nói đến quyền của 

dân tộc hay quốc gia, Giáo Hội đưa ra những quyền căn bản sau:  

Một quốc gia có “quyền căn bản để tồn tại,” quyền “có ngôn ngữ và văn hoá riêng, 

để qua đó dân tộc thể hiện và phát huy… ‘chủ quyền’ tinh thần căn bản của mình,” 

quyền “định hướng cuộc sống của mình theo những truyền thống riêng của quốc 

gia, dĩ nhiên khai trừ mọi lạm dụng các quyền căn bản của con người và đặc biệt sự 

đàn áp các người thiểu số,” quyền “xây dựng tương lai mình bằng cách cung cấp 

một nền giáo dục chính đáng cho thế hệ trẻ.”4  

Điều đáng để chúng ta lưu ý ngày hôm nay là sự hiện hữu của những hình thức bất công tinh 

vi, nhất là hình thức “toàn cầu hoá,” xâm chiếm những quyền nói trên của một dân tộc hay 

quốc gia. Toàn cầu hoá mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích, nhưng cũng tạo ra không ít những 

nguy hại cho đời sống xã hội, nhất là quyền của các quốc gia. Chúng ta lấy một ví dụ để minh 

hoạ, đó là quyền có ngôn ngữ và văn hoá riêng. Điều chúng ta chứng kiến mỗi ngày là xu 

hướng làm cho mọi quốc gia hướng đến một ngôn ngữ và văn hoá toàn cầu. Để kiếm được 
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những công việc tốt hoặc được thăng tiến, tôn trọng trong xã hội, chúng ta phải học ngôn ngữ 

của những quốc gia mạnh hơn. Dần dần, chúng ta đồng hoá mình với dân tộc mà chúng ta sử 

dụng ngôn ngữ của họ và xem thường chính ngôn ngữ của dân tộc mình. Đây là một trong 

những hình thức “xâm chiếm” tinh vị xảy ra ngày hôm nay của những nước mạnh. Trên một 

bình diện khác, chúng ta cũng chứng kiến nhiều người trẻ ngày hôm nay trên khắp thế giới dần 

dần từ bỏ những giá trị riêng của dân tộc mình để hội nhập vào trong nền văn hóa toàn cầu. 

Đây là nguyên nhân tạo nên những bất ổn trong giới trẻ ngày hôm nay, nhất là khủng hoảng về 

căn tính: Tôi là ai? Điều này xảy ra vì tôi là một người Việt Nam, nhưng tôi sống theo lối sống 

của một người tây phương. Dù con người có khả năng thích nghi với môi trường sống, nhưng 

không thể thích nghi hoàn toàn vì có những thứ trong “cơ cấu hữu thể” của mình được định 

dạng cho một môi trường sống cụ thể và không bao giờ có thể thay thế được. Ở đây, tôi có một 

nhận định có thể “hơi quá” hay đúng hơn “hơi thực tế một tí” đó là, dù chúng ta đi đâu, sống ở 

đâu, làm gì, nói tiếng nước khác giống như người bản địa, có quốc tịch giống như người bản 

địa, đi phẫu thuật hoặc sửa sắc đẹp, trang điểm để nhìn giống như người bản địa, chúng ta “vẫn 

bị” xem là người Việt Nam, vì “cơ cấu hữu thể” tạo chúng ta trở thành như thế, không thể thay 

đổi được. Con người và mỗi quốc gia chỉ sống trong hoà bình và công lý khi biết tôn trọng và 

tìm cách thăng tiến “cơ cấu hữu thể” của mỗi dân tộc trong tương quan với dân tộc của các 

quốc gia khác. 

Vấn đề cuối cùng là tầm quan trọng của nhân 

quyền trong việc tạo dựng một nền hoà bình 

thịnh vượng giữa các quốc gia trên thế giới. 

Chúng ta đọc thấy trong DOCAT rằng: “Nhân 

quyền phải được áp dụng ở mức độ cao hơn cho 

các quốc gia. Bằng cách này, hoà bình, sự tôn 

trọng và đoàn kết sẽ thành hiện thực giữa mọi 

dân tộc.” Từ những lời này, chúng ta có thể rút 

ra rằng để tạo một thế giới hoà bình, tôn trọng 

và đoàn kết, Giáo Hội mời gọi các dân tộc và 

quốc gia sống trong sự liên đới với nhau. Chúng ta có thể nói rằng, sự liên đới chính là phương 

tiện hữu hiệu nhất để áp dụng nhân quyền vào trong tương quan giữa các dân tộc và quốc gia. 

Sự liên đới giữa các dân tộc và quốc gia có nền tảng trên sự kiện là “tất cả chúng ta đều là 

người – những hữu thể có tính xã hội.” Qua sự liên đới, “chúng ta nhìn người khác, con người, 

dân tộc hay quốc gia, không phải như bất kỳ một dụng cụ nào mà người ta khai thác, một cách 

ít tốn kém, khả năng lao động và sức mạnh thể lực của họ, để rồi lại vất bỏ khi họ không phục 

vụ được nữa. Trái lại, phải coi họ như “đồng loại,” như một “trợ tá” (St 2,18-20) mà chúng 

ta phải cho tham dự đồng hàng vào bữa tiệc cuộc sống mà Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người 

đến dự. Từ đó phát sinh tầm quan trọng của việc thức tỉnh lương tâm tôn giáo nơi các cá nhân 

và nơi các dân tộc.”5 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói về tình liên đới như sau:  

Liên đới không phải là một mối đồng cảm mơ hồ hay xúc động hời hợt trước những 

đau khổ của bao người xa gần. Ngược lại, đó là quyết tâm chắc chắn và bền vững 

lo cho công ích, nghĩa là cho ích lợi của tất cả và của từng người, bởi vì tất cả chúng 

ta đều thực sự có trách nhiệm về mọi người. Một quyết tâm như vậy, dựa trên xác 

tín vững chắc rằng việc phát triển toàn diện đang bị ngăn trở bởi lòng ham hố lợi 

nhuận, và lòng khao khát quyền bính như đã nói trên, chỉ có thể lướt thắng được 

những thái độ và những cơ cấu tội lỗi, dĩ nhiên với ơn của Thiên Chúa, nhờ một 

thái độ hoàn toàn đối nghịch lại: dấn thân lo cho ích lợi của tha nhân, sẵn sàng như 
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Tin Mừng nói, “chết đi” cho người khác thay vì bóc lột họ, “phục vụ” người khác 

thay vì đàn áp họ để mưu lợi riêng (Mt 10,40-42; 20.25; Mc 10,42-45; Lc 22,25-

27).6 

Liên quan với vấn đề liên đới là sự “tương tuỳ” [lệ thuộc lẫn nhau] giữa các quốc gia và dân 

tộc: “Sự tương tùy phải biến thành liên đới, dựa trên nguyên tắc là của cải được tạo dựng dành 

cho mọi người: những gì mà kỹ nghệ con người sản xuất bằng cách biến cải các nguyên liệu 

với sự đóng góp của lao động, cũng phải được để cho mọi người sử dụng.”7 Theo nguyên tắc 

này, mỗi quốc gia không chỉ tập trung lo cho lợi ích của chính mình mà còn quan tâm đến việc 

nâng đỡ những quốc gia nghèo hơn như giáo huấn của Giáo Hội dạy:  

Vượt lên trên mọi hình thức chủ nghĩa đế quốc và ý muốn bênh vực chủ quyền quốc 

gia, các nước giàu mạnh nhất phải ý thức được trách nhiệm luân lý đối với các nước 

khác, để có thể thiết lập một quan hệ quốc tế đích thực, với nguyên tắc: mọi dân tộc 

đều bình đẳng, các sự khác biệt hợp pháp của mỗi dân tộc phải được tôn trọng. Các 

nước yếu kém nhất về mặt kinh tế hoặc đang ở ranh giới của sự sống còn, phải được 

các nước khác và cộng đồng quốc tế giúp đỡ, chính họ cũng có thể đóng góp vào 

ích chung, nhờ các kho tàng nhân bản và văn hóa của họ, những kho tàng này nếu 

không có sự trợ giúp, sẽ bị mai một.8 

Tóm lại, “trật tự quốc tế đòi phải có sự quân bình giữa tính đặc thù và phổ quát, mà mỗi quốc 

gia được mời gọi thể hiện ra, vì nghĩa vụ trên hết của các quốc gia là sống hoà bình, tôn trọng 

và liên đới với các quốc gia khác.”9 Để thực hiện được điều này, mỗi người chúng ta phải trải 

qua một cuộc hoán cải nội tâm. Đây chính là lời kêu gọi mỗi giây phút cho các Kitô hữu là 

những môn đệ của Chúa Giêsu: “Đối với các Kitô hữu, cũng như đối với tất cả những ai nhận 

biết ý nghĩa thần học chính xác của tiếng “tội”, thì sự thay đổi cách ăn ở, tâm thức hay cách 

hiện hữu, được gọi là hoán cải theo ngôn ngữ Kinh Thánh (Mc 1,15; Lc 13,3.5; Is 30,15). Sự 

hoán cải đó rõ ràng nói lên một mối tương quan với Thiên Chúa, với lỗi đã phạm, với những 

hậu quả, và như vậy là với tha nhân, cá nhân hay cộng đoàn. Thiên Chúa là Đấng “điều khiển 

lòng trí những người cầm quyền trị nước” [67] và tâm trí mọi người, nên Ngài có thể, theo như 

chính lời Ngài đã hứa, dùng Thánh Thần biến cải “các trái tim bằng đá” thành “trái tim bằng 

thịt” (Ed:36,26).”10 

 

                                                
6 John Paul II, Thông Điệp Sollicitudo rei Socialis, số 38. 
7 John Paul II, Thông Điệp Sollicitudo rei Socialis, số 39. 
8 John Paul II, Thông Điệp Sollicitudo rei Socialis, số 39. 
9 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 157. 
10 John Paul II, Thông Điệp Sollicitudo rei Socialis, số 38. 


