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Hơn hai tuần vừa qua, kể từ đầu tháng 2‐2014, phần lớn người
dân Hoa Kỳ say mê theo dõi ngày và đêm những cuộc tranh tài
thể thao tại Thế Vận hội Mùa Đông ở Sochi (Nga) hay quan tâm
lo ngại đến những cuộc biểu tình đẩm máu tại Kiev ( Urkraine)
tại Bangkok (Tháiland), hoặc những hội nghị giải thể vũ khí hóa học giết người
tại Syria…Trong lúc đó, hy vọng cũng có nhiều công dân HoaKỳ chú ý đến việc Dự
Luật Nâng Mức Trần Nợ Quốc Gia vừa được thông qua tại Hạ Viện Hoa Kỳ hôm
12‐2‐2014 với 221 phiếu thuận và 201 phiếu chống và không đính kèm bất cứ
một điều kiện nào. Đây là một sư kiện lịch sử không lắm người Hoa Kỳ dám mơ
ước vì nó đi ngược lại truyền thống của các Đại biểu Quốc hội (Congressmen)
thuộc đảng Công Hòa hiên là khối đa số tại Hạ Viện. Dự luật này chắc chắn sẽ
được Thượng viện với phe Dân chủ chiếm đa số thông qua trong một ngày gần
đây. Trong năm 2011, nhóm đai biểu Công hòa nhất định không chịu nâng mức
trần Nợ Quốc gia nếu Chính phủ không chấp nhận giảm chi của Chính phủ với
một mức tương đương và đính kềm theo một vài điều kiện khác nữa như Chính
phủ không được tăng thuế các nhà giàu, những người có thu nhập cao… Việc
này đã gây ra một số hệ quả không tốt và tai hại, để rồi cuối cùng cũng đi đến
kết luận mang nhiều kịch tính dàng dựng vô bổ.
Từ năm 1940 cho đến nay các nhà Lập pháp HoaKỳ cho phép nâng mức trần quốc
trái 79 lần. Do đó, Hoa Kỳ chưa từng vỡ nợ, nhưng ít nhất hai lần Hoa Kỳ bị hâm
dọa vỡ nợ trong thời khoản 4 năm vừa qua: Lần thứ nhất tháng 8‐2011 và lần
thứ nhì vào tháng 10‐2013. Cả hai lần này, các nhà Lâp pháp Hoa Kỳ mãi tranh
chấp với nhau vì lợi ích kinh tế chính trị của cá nhân, của phe phái kéo dài nhiều
ngày hoặc cả tháng, gây ra nhiều phiền toái cũng như những thiệt hại kinh tế và

uy tín của chính phủ Hoa Kỳ trên diện rộng toàn cầu. Rốt cuộc rồi cũng phải đồng
ý cho phép Chính phủ nâng mức trần Quốc trái chỉ 24 giờ trước khi chính thức
rơi vào tình trạng vỡ nợ, như trường hợp khủng hoảng hồi tháng 8‐2011. Vào
thời điểm đó tập đoàn đánh giá tín dụng Standard & Poors đã hạ điểm tín dụng
của Hoa Kỳ xuống còn AA+. Và lần thứ 2, tháng 10‐2013, theo đánh giá của
Standard & Poors qua 16 ngày khủng hỏang, (các cơ sở văn phòng thuộc Chính
phủ Liên bang ngưng hoạt động, đóng cửa) gây thiệt hại 24 tỷ Mỹ kim, hàng
trăm ngàn người rơi vào tỉnh trạng nghỉ việc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của
Chính phủ và trên việc đánh giá lương tri của các nghị viên lưỡng viện Quốc hội
Hoa Kỳ từ người dân Mỹ.
Nhận chân được sự thật, xung đột trong việc nâng mức trần Quốc trái không
ngoài chủ đích phục vụ quyền lợi kinh tế chính trị của cá nhân của phe nhóm, chỉ
làm tổn hại lợi ích quốc gia một cách vô ích, do vậy Tổng thống Obama trong hai
năm qua không chịu điều đình với bất cứ ai về điều kiện đính kèm để cho phép
chính phủ được phép nâng mức trần Quốc trái. Trong những tháng qua, ông
Obama và các thành viên Dân Chủ ở Quốc hội kêu gọi một cuộc “biểu quyết
sạch” về việc nâng mức trần Quốc trái, nghĩa là không đính kèm điều kiện nào.
Tuy nhiên qua việc Hạ viện Quốc hội HoaKỳ vừa thông qua Dự luật nâng mức
trần Quốc trái hôm 12‐2‐2014 không ai chối bỏ sự đóng góp quan trọng của các
Đại biểu Quốc hội thuộc đảng Cộng Hoà và Chủ tịch Hạ viện John Boehner. Chủ
tịch khối Thiểu số tại Hạ viện, đai biểu Nancy Pelosi, là người vận động cả hai
phía Dân Chủ và Công Hòa để có số phiếu cần thiết để nâng mức trần Nợ Quốc
Gia để tránh khỏi hẳn tình trạng bị hâm dọa vỡ nợ hay vỡ nợ. Sau cuộc bỏ phiếu
thắng lợi, bà Nancy Pelosi phát biểu: “Tôi cảm ơn ông Chủ tịch John Boehner đã
cho chúng tôi có cơ hội này. Việc mang dự luật này ra biểu quyết, phù hợp với
tinh thần hiến pháp và phục vụ lợi ích của người dân Hoa Kỳ, là một việc làm vô
cùng quan trọng..”
Trong quá khứ John Boehner đã từng phát biểu là phe Cộng Hòa cảm thấy không
hài lòng vì ông Obama không chịu thương lượng về việc cắt giảm chi tiêu của
chính phủ để đổi lấy việc nâng mức trần nợ quốc gia…Nhưng điều ngạc nhiên
theo VOATiengViet trong những ngày gần đây, Chủ tịch Hạ Viện John Boehner lại

tuyên bố: “Ông ấy (Obama) là người làm nên nợ nần gia tăng…Vì thế chúng tôi
để cho phe Dân Chủ lo liệu huy động cho đủ số phiếu. Chúng tôi sẽ huy động
một số phiếu tối thiểu để cho Dự luật được thông qua…”. Qua câu phát biểu mâu
thuẫn theo tiêu chuẩn kép này, phải chăng Chủ tích Boehner chính ông cũng đã
huy động trong hàng ngũ các đại biểu Cộng Hòa một số phiếu cần thiết để cho
dự luật được thông qua tại Hạ viện. Việc làm này của Chủ tịch John Boehner
biểu lộ đậm nét bản chất và mục đích cuối cùng của những tranh luận giữa các
đảng phái chính trị tại HoaKỳ, không gì lớn hơn lợi ích của tổ quốc‐Nothing but
American Interest. Đó cũng là mặt sáng tuyệt vời của nền chính trị Hoa Kỳ mà
mọi người dân Hoa Kỳ được quyền kiêu hãnh.
Để kết thúc bài tường trình này, chúng tôi xin nhắc lại cùng độc giả một giới
chức toà Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama “hy vọng thủ đoạn đe dọa Chính
phủ vỡ nợ trong các cuộc tranh luận về ngân sách đã chấm dứt và sẽ không bao
giờ được sử dụng lại một lần nữa…”. Nếu quả thật như vậy, chúng ta có quyền
hy vọng các nhà chánh trị Hoa Kỳ sẽ bảo vệ đạo luật này và xem như là một chân
lý trong nền chính trị ngân sách của Mỹ…/.
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