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Lần đầu tiên trong 17 năm qua, chính phủ liên bang Mỹ đã phải đóng cửa vì ngân sách 
mới không được thông qua 

Như vậy là việc đóng cửa một số các cơ quan chính phủ liên bang làm tê liệt một 
phần các hoạt động hành chánh chuyên môn đưa đến việc khoảng 800.000 công 
chức phải nghỉ không lương đã bước vào ngày thứ ba. 

Các bài liên quan 

 Obama cảnh báo nguy cơ vỡ nợ 
 Obama cắt ngắn chuyến thăm châu Á 
 Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần 

Chủ đề liên quan 



 Diễn đàn 

Hệ quả này ai cũng biết là do dự luật chuẩn chi ngân sách Liên Bang Hoa Kỳ cho tài 
khóa 2014 đã không được lưỡng viện quốc hôi thông qua khi ngân sách chi thu tài khóa 
2013 đã hết hạn từ ngày 1-10-2013. 

Sự ách tắc này là do nỗ lực của các dân biểu, nghị sĩ bảo thủ của đảng Cộng Hòa đã quyết 
tâm đến cùng ngăn chặn việc thực hiện Luật Cải Tổ Y Tế của Tổng Thống Barack 
Obama và đảng Dân chủ (còn được gọi là Obamacare) đã được lưỡng viện thông qua, 
được ban hành khoảng một năm trước đây và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1-10-2013. 

Thủ đoạn chính trị 

Thực ra nỗ lực ngăn chặn này chỉ là sự tiếp nối nỗ lực bị thất bại của đảng Cộng Hòa 
nhằm ngăn chặn không cho dự luật Cải Tổ Y Tế trở thành luật vào thời khoảng biểu 
quyết thông qua hơn một năm trước đây, đảng Dân chủ đã nắm đa số ở cả hạ viện lẫn 
thượng viện Liên Bang Hoa Kỳ. 

Hiện tại đảng Cộng Hòa với lợi thế nắm đa số ở Hạ viện nhưng lại là thiểu số ở Thượng 
viện, nên nỗ lực lần này của đảng Cộng Hòa với sự hỗ trợ tích cực của phong trào Tea 
Party, chỉ là một kế hoãn binh để chờ thời cơ lật ngược thế cờ. 

Thế hoãn binh đó là dựa vào ưu thế đa số ở Hạ viện đã thông qua dự thảo luật triển hạn 
thi hành Luật Cải Tổ Y Tế thêm một năm, đợi thời cơ thuận lợi khi Công Hòa nắm được 
đa số ở cả lưỡng viện quốc hội, sẽ tìm cách thông qua luật hủy bỏ Luật Cải Tổ Y Tế của 
Tổng Thống Obama và đảng Dân Chủ. 

 

Tổng thống Obama đang 'tương kế, tựu kế' bằng cách không thỏa hiệp với đảng Cộng 
hòa? 

Nhưng dự luật này đã bị Thượng viện bác bỏ, với đa số nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ, 
cộng với một số nghị sĩ ôn hòa của đảng Cộng Hòa. 

Cuộc thương lượng giữa Cộng Hòa và Dân Chủ cho tới thời hạn chót là ngày 1-10-2013 
đã không đạt được đồng thuận, dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa một số những cơ 



quan và tình trạng các công chức liên quan phải nghỉ việc không lương (thất nghiệp kỹ 
thuật) như mọi người đã biết. 

Sự thể này cũng đã từng xảy ra năm 1996 khiến nhiều cơ quan của chính phủ Liên Bang 
đã phải đóng cửa kéo dài 21 ngày. Theo ước tính hiện nay, mỗi ngày đóng cửa đã gây 
thiệt hại cho công quỹ khoảng 200 triệu dollars. 

Đây có thể coi là một thủ đoạn chính trị của đảng Cộng Hòa nhằm bắt bí Tổng Thống 
Obama và đảng Dân Chủ để thành đạt ý đồ của mình. Theo nhận định của nhiều người thì 
hậu quả thực tế có thể gây nhiều bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử tương 
lai. 

Có lẽ vì vậy mà bộ tham mưu của Tổng Thống Obama đã tương kế tựu kế không nhượng 
bộ yêu sách của Cộng Hòa, để cho tình trạng đóng cửa nhiều cơ quan chính phủ vì hết 
ngân sách xảy ra như là lỗi của đảng Công Hòa chứ không phải do hành pháp thuộc đảng 
Dân Chủ? 

'Túi tiền của thiểu số' 

"Bất cứ chủ trương chính sách đối nội nào bất lợi cho các nhà tư bản, các tập đoàn tư bản 
và thành phần thượng lưu trong xã hội, thì đều bị đảng Cộng Hòa chống đối đến cùng." 

Một câu hỏi được đặt ra là vì sao đảng Cộng Hòa quyết ngăn cản đến cùng việc thực hiện 
Luật Cải Tổ Y Tế hay là Obamacare như thế, dù biết rằng có thể lợi bất cập hại? 

Câu trả lời tổng quát là vì việc thực hiện Luật Cải Tổ Y Tế đã đụng chạm đến túi tiền của 
thiểu số những người dân có lợi tức cao, nhất là các nhà tư bản, khi họ phải đóng thêm 
thuế nhiều hơn để tài trợ cho số đông những người dân có lợi tức thấp có thể mua được 
bảo hiểm sức khỏe; để mọi người dân giầu nghèo ai cũng được chăm sóc sức khỏe khi 
đau yếu, bệnh tật. 

Vì trên chính trường Hoa Kỳ bao lâu nay người ta nói đến chủ trương và hành động thực 
hiện chính sách cai trị khác biệt về đối nội (tuy nhất quán về đối ngoại) giữa hai đảng lớn 
thay nhau nắm quyền là: Đảng Cộng Hòa thiên về bảo vệ quyền lợi cho các nhà tư bản và 
tầng lớp thượng lưu có lợi tức cao; còn đảng Dân Chủ thiên về bảo vệ quyền lợi cho 
những người dân thuộc tầng lớp trung lưu và nghèo khó. 

Vì vậy, bất cứ chủ trương chính sách đối nội (cũng như đối ngoại) nào bất lợi cho các nhà 
tư bản, các tập đoàn tư bản và thành phần thượng lưu trong xã hội, thì đều bị đảng Cộng 
Hòa chống đối đến cùng. 

Đó là lý do căn bản mà đảng Cộng Hòa quyết ngăn cản đến cùng việc thực hiện Luật Cải 
Tổ Y Tế hay là Obamacare là như thế. 



 

Luật Cải Tổ Y tế gặp nhiều khó khăn là điều tất nhiên trong một xã hội dân sự, dân chủ, 
nhiều giai cấp sống chung? 

Thành công và khó khăn của Obama 

Trên thực tế, ý định cải tổ y tế theo chiều hướng Luật Cải Tổ Y Tế hiện nay đã được các 
chính quyền thuộc đảng Dân Chủ trước đây nỗ lực thực hiện song đã không thành vì sự 
ngăn cản của đảng Cộng Hòa đã đành, song phần nào cũng do những người đứng đầu các 
chính phủ thuộc đảng Dân Chủ đã thiếu quyết tâm khi dứng trước những cản trở khó 
khăn chủ quan cũng như khách quan. 

Nay Luật Cải Tổ Y Tế hình thành được ngoài yếu tố khách quan là đảng Dân Chủ nắm 
được đa số tại lưỡng viện quốc hội trong thời khoảng biểu quyết thông qua, còn có yếu tố 
chủ quan cá nhân Tổng Thống Obama có quyết tâm, hành động triệt để hơn các vị tiền 
nhiệm. 

Vì là vị Tổng Thống da mầu đầu tiên của Hoa Kỳ, không xuất thân từ giai cấp thượng lưu 
giầu có như phần đông các Tổng Thống Hoa Kỳ, mà xuất thân từ giai cấp bình dân trung 
lưu. Từ xuất thân này, Tổng Thống Obama đã cảm thông và thấu hiểu tình trạng khốn 
khổ của số đông những người dân nghèo, nhất là phần đông những đồng bào cùng sắc 
dân với ông, vì không có khả năng mua bảo hiểm sức khỏe. 

Thêm vào đó lại là một trong những vị Tổng Thống Hoa Kỳ tương đối trẻ (làm Tổng 
Thống năm 47 tuổi), thông minh và tài năng, có tính cách mạng, với sự hậu thuẫn tích 
cực của lưỡng viên Quốc hội mà đa số thuộc cùng đảng Dân Chủ, nên ông đã thành công 
thông qua và ban hành được Luật Cải Tổ Y Tế. 

Thế nhưng cho đến lúc này, Tổng Thống Obama mới chỉ thành công bước đầu trên bình 
diện pháp lý (làm ra được Luật Cải Tổ Y Tế), song khó khăn vẫn còn nhiều trước mặt khi 
đem thực hiện Luật Cải Tổ Y Tế. 



Những khó khăn do đảng Cộng Hòa gây ra với nỗ lực thực hiện quyết tâm hủy bỏ 
Obamacare bằng mọi cách, mọi giá khi có thời cơ. 

Nếu vượt qua được khó khăn này, Luật Cải Tổ Y Tế khi đi vào thực hiện sẽ còn gặp 
những khó khăn trong việc tổ chức điều hành mới mẻ, còn nhiều bất hoàn, với những 
phản ứng tiêu cực của những thành phần bất mãn do các quyền lợi cá nhân và tập đoàn bị 
thiệt hại gây ra do áp dụng Luật Cải Tổ Y Tế. 

'Hiện tượng bình thường' 

"Mọi chính sách xã hội mới khi thực thi, nếu đem lại lợi ích cho một thành phần dân 
chúng này, thì thường lại bất lợi cho thành phần dân chúng khác." 

Thật ra, đây cũng chỉ là những khó khăn thực tế đối với chính quyền Obama hay bất cứ 
chính quyền nào khi thực hiện một chính sách cai trị mới và là hiện tượng bình thường 
trong một xã hội dân sự, dân chủ, có nhiều giai cấp giầu nghèo sống chung. 

Bởi vì mọi chính sách xã hội mới khi thực thi, nếu đem lại lợi ích cho một thành phần 
dân chúng này, thì thường lại bất lợi cho thành phần dân chúng khác. 

Sự thành công hay thất bại của một chính sách mới tùy thuộc vào giá trị thực thi, đem lại 
lợi ích thiết thực cho số đông nhân dân, thể hiện được tính chính đáng, công bình và ổn 
định trật tự xã hội. 

Nhưng đồng thời cũng từ kết quả thực thi chính sách, chính quyền phải thuyết phục được 
thiểu số những người dân phải hy sinh quyền lợi cho số đông, để họ từng bước đi đến tự 
giác chấp nhận hoàn toàn chính sách mới, chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân cục bộ 
cho lợi ích toàn xã hội, trong đó có nhiều giai cấp có nhu cầu sông chung hài hòa, cộng 
đồng đồng tiến, tạo môi trường sống an toàn, thuận lợi cho mọi cá nhân giầu cũng như 
nghèo có điều kiện mưu cầu hạnh phúc riêng cũng như chung. 

Luật Cải Tổ Y Tế hay Obamacare là một chính sách mới cũng đã gặp nhiều khó khăn 
trên bình diện pháp lý (bị chống đối, ngăn cản từ Dự luật đến thành Luật) cũng như thực 
tiễn (Đảng Cộng Hòa chống đối, thành phần dân chúng bị đụng chạm quyền lợi…) cũng 
là điều tất nhiên. 

Sự thành bại của chính sách mới này của chính quyền Barack Obama vẫn đang ở phía 
trước, cần có thời gian thực thi để thấy hiệu quả thực tiễn. 

Nhưng liệu đảng Cộng Hòa và những người dân có quyền lợi bị thiệt hại do việc thực thi 
Luật Cải Tổ Y Tế (Obamacare) có để cho chính quyền Barack Obama thuộc đảng Dân 
Chủ có thời gian và cơ hội thực hiện chính sách mới này hay không? Chúng ta chỉ còn 
biết chờ xem. 

Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, nguyên luật sư Tòa 
Thượng thẩm Sài Gòn trước 1975, hiện đang sống ở Hoa Kỳ. 



 


