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Chiến thắng vang dội của ông Glenn Youngkin và đảng Cộng Hòa tại Virginia trong cuộc bầu cử vừa qua đã
được nhiều người coi như báo hiệu cho những gì sẽ xảy ra trong những cuộc bầu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11
năm tới. Theo một “poll” trên toàn quốc do Trường Đại Học Quinnipiac vừa phổ biến ngày 18 tháng 11 cho
biết nếu cuộc bầu cử “mít thơm” 2022 diễn ra bây giờ thì đa số dân Mỹ muốn thấy đảng Cộng Hòa chiến thắng
và kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Riêng cho Thượng viện thì 46% dân Mỹ ủng hộ
Cộng Hòa, 40% nghiêng về Dân Chủ, và 15% không có ý kiến hay không trả lời. Trong khi đó, 46% dân Mỹ
nói chung muốn Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện, 38% nghiêng về Dân Chủ, và 16% không có ý kiến hay không
trả lời.
Câu hỏi nên đặt ra thêm ở đây: Nếu đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện thì các dân biểu của đảng con
voi sẽ làm gì?
Theo tờ The Washington Times, các dân biểu Cộng Hòa cho biết sẽ mở những cuộc điều tra giám sát gắt gao
về chính quyền Biden và cáo buộc các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã lạm dụng luật lệ đa số để chống những
dân biểu Cộng Hòa. Những cuộc điều tra của Ủy ban Giám Sát sẽ được mở ra để đào sâu vào sự hợp tác của
Bộ Tư Pháp với Tòa Bạch Ốc để điều tra những phụ huynh học sinh đã phản đối ban quản trị nhà trường, việc
đối phó với nạn dịch COVD-19 và những vấn đề liên quan tới Hunter Bden.
Dân biểu Jim Jordan, Cộng Hòa – Ohio, hiện đang đứng đầu phe Cộng Hòa trong Ủy ban Tư Pháp Hạ viện,
đã duyệt qua bản danh sách những vấn đề mà ông ta muốn đưa ra điều tra, nếu đảng Cộng Hòa chiếm đa số
vào tháng 11 năm 2022. Trong đó có vụ tiết lộ hàng ngàn hồ sơ khai thuế của những người giàu nhất nước
Mỹ, và vụ Bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn trưởng về y khoa của Tổng thống Biden. Ông Jordan nói:
“Bác sĩ Fauci đã hướng dẫn sai lạc đất nước này trong một năm rưỡi vừa qua. Chúng tôi cần tìm hiểu
xem chuyện ấy đã xảy ra như thế nào và cái gì, cái gì đã xảy ra với con vi khuẩn ấy.”


Những dân biểu Cộng Hòa trong Ủy ban Giám Sát cũng muốn điều tra những vấn đề liên quan tới tác
phẩm nghệ thuật của quí tử tổng thống, Hunter Biden, đã được bán cho một người ẩn danh với giá
hàng triệu đô-la.



Dân biểu Darrell Issa, Cộng Hòa – California, nói rằng khối đa số Cộng Hòa mới ở Hạ viện nên điều tra
về cuộc rút quân hỗn loạn ra khỏi Afghanistan cũng như những chính sách và hành động đàn áp dân
Mỹ trên mặt trận hậu phương. Dân biểu Issa nói:
“Nó luôn luôn đưa đến sự bóp nghẹt tự do của nước Mỹ nên được để mắt tới trước tiên. Bất cứ
khi nào có người Mỹ chết hay bị tổn thương do những chính sách hay hành động gây ra, chúng
ta cũng nên điều tra, chúng ta nên điều tra. Và những chuyện đó nên đặt ưu tiên số một.
Sau tình trạng khủng khiếp và hủy diệt tại Afghanistan trong suốt mùa hè vừa qua, những người
Dân Chủ đang chú mục vào vụ 6 tháng 1 để loại bỏ sự thiệt mạng và đổ vỡ khác. Rõ ràng là họ
đang không ngó tới sự đàn áp nhắm vào dân Mỹ, dưới sự dẫn dắt của COVID và trong những
phương cách khác.”



Ủy ban điều tra vụ rối loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 được thành lập vào tháng 6 vừa qua với sự
đồng ý của phe Dân Chủ, chỉ có hai dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận: bà Liz Cheney của Wyoming
và ông Adam Kinzinger của Illinois. Trong một phiên họp khoáng đại của Ha viện vào ngày 21 tháng
10, bà Cheney và ông Kinzinger là hai người trong số 9 dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu thông qua
quyết định buộc ông Steve Bannon, cựu cố vấn của ông Trump, vào tội hình khinh thị khi không tới để
cung khai trước Ủy ban điều tra vụ rối loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Quyết định này đã được
thông qua với tỉ lệ 229-202, và sẽ chuyển sang Bộ Tư Pháp cứu xét có truy tố ông Bannon hay không.
Phạm tội hình sự khinh thị (criminal contemp) có thể bị phạt tối đa một năm tù ở.



Dân biểu Andy Biggs của Arizona, một thành viên Cộng Hòa khác trong Ủy ban Giám sát và Tư Pháp
tại Hạ viện, đang muốn xoay ngược chiếc bàn do đảng Dân Chủ thao túng đã dùng vào cuộc điều tra
triệt để những thành viên đảng Cộng Hòa, để phanh phui sự hậu thuẫn của những người Dân Chủ đối

với những kẻ làm loạn nhân danh công lý chủng tộc để đốt phá và hôi đồ tại các thành phố khắp nước
Mỹ trong mùa hè năm 2020. Dân biểu Biggs hiện đang là mục tiêu của phe Dân Chủ tại Hạ viện buộc
tội ông có liên hệ tới những kẻ làm loạn tại Quốc Hội ngày 6 tháng 1. Ông nói:
“Tôi nghĩ có nhiều nơi chốn chúng tôi sẽ cần phải để mắt tới. Tôi nghĩ có nhiều sự bất ổn chính
trị đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái và có sự khuyến khích và hậu thuẫn của một số thành viên
Quốc Hội cho sự bất ổn đó. Tôi không sẵn sàng để nêu danh bất cứ một người nào ngay bây
giờ. Tôi muốn tưởng tượng rằng sẽ có một loạt những cuộc điều tra diễn ra.”
Sự oán giận trong những dân biểu Cộng Hòa trở nên sâu đậm qua sự đối xử mà họ nói họ đã phải trải
qua dưới quyền điều hành của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và ban lãnh đạo của bà kể từ khi đảng
Dân Chủ nắm đa số vào năm 2018. Thí dụ được biết nhiều nhất do các dân biểu Cộng Hòa kể ra là vụ xảy ra
vào tháng hai khi những người Dân Chủ loại Dân biểu Marjorie Taylor Greene ra khỏi tất cả những ủy ban mà
bà có chân vì các bài trực tiếp nhắm vào những người Dân Chủ mà bà phổ biến trên mạng xã hội. Những bài
đó đã được phổ biến trước khi bà Greene đắc cử vào Hạ viện. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc Hội Hoa
Kỳ khi đảng nắm đa số hủy bỏ sự cắt cử vào các ủy ban một dân biểu phe thiểu số.
Hiện nay, phe Dân Chủ đang cứu xét loại bỏ các bổ nhiệm vào ủy ban của một dân biểu Cộng Hòa khác, Dân
biểu Paul Gosar của Arizona, vì đã phổ biến trên truyền thông xã hội một video hoạt họa trong đó có cảnh Dân
biểu Alexandria Ocasio-Cortez, Dân Chủ - New York bị giết chết trong một cuộc đấu gươm. Ngày 17 tháng 11
vừa qua, Hạ viện đã ra quyết nghị chế tài Dân biểu Gosar và loại bỏ chiếc ghế của ông trong uỷ ban hiện nay.
Dân biểu Rodney Davis, Cộng Hòa – Illinois, phát biểu về vụ này như sau:
“Thật là lý thú khi Chủ tịch Pelosi đã đặt ra nhiều tiền lệ mà tôi không bao giờ nghĩ là có thể đặt ra trong
ngôi nhà này. Người ta đã đá Marjorie ra khỏi những ủy ban của bà ấy. Đó là một quyết định khủng
khiếp, và thật là không may, tiền lệ ấy bây giờ đã được đặt ra. Và rồi người ta đá văng Jim Jordan và
Jim Banks ra khỏi Ủy ban Chọn lọc để điều tra vụ 6 tháng1, khi họ biết đó là một nhóm rất cân bằng
trên đó đã chọn những người Cộng Hòa, nhưng người ta không thích tiếng nói cân bằng đó. Chúng ta
đang chứng kiến một màn xiếc giả mạo của cái gọi Ủy ban Chọn lọc để điều tra vụ nổi loạn ngày 6
tháng 1.”
Về phía đảng Dân Chủ, có vẻ như không mấy quan tâm tới chuyện “xoay bàn” một khi đảng Cộng Hòa chiếm
quyền kiểm soát cả Ha-viện và Thượng viện. Giới chức đảng Dân Chủ tại Hạ Viện tin rằng một khi dự luật
“Build Back Better” được thông qua và trở thành luật với nhiều ngàn tỉ đô-la phúc lợi xã hội và luật về
khí hậu sẽ hà hơi tiếp sức cho những cơ sở của đảng, giúp cho đảng Dân Chủ giữ được quyền kiểm soát
Hạ-viện trong những cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm 2022. Luật ngân sách chi tiêu 2.2 ngàn tỉ đô-la này đã
được Hạ viện thông qua ngày 19 tháng 11 với kết quả khít khao 220-213 nhằm giải quyết vấn đề thay đổi khí
hậu, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho toàn quốc trong thập niên tới đây.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố:
“Bên dưới mái vòm này, trong nhiều thế kỷ, những thành viên của Quốc Hội đã đứng tại đúng nơi
chúng ta đang đứng để thông qua đạo luật có hệ quả phi thường trong lịch sử quốc gia chúng ta và cho
tương lai đất nước chúng ta. Luật này sẽ là cột trụ của sức khỏe và an ninh tài chính tại nước Mỹ.”
Sau khi luật này được Hạ viện thông qua, Tổng thống Biden nói trong một bản tuyên bố:
“Luật này đặt chúng ta trên con đường xây dựng lại nền kinh tế của chúng ta tốt đẹp hơn trước
đây bằng cách tái xây dựng cái xương sống của nước Mỹ: những người lao động và giai cấp trung lưu.”
Và, ông thúc đẩy Thượng viện mau chóng thông qua luật này.
Nhưng, bà Ronna McDaniel, chủ tịch Ủy ban Quốc Gia đảng Cộng
Hòa, cũng đã lên tiếng trong một bản tuyên bố:
“Luật này sẽ làm cho lạm phát trở nên tệ hại hơn bằng cách
bơm hàng ngàn tỉ đô-la cho những chi tiêu hoang phí vào nền
kinh tế, cắt giảm thuế cho nhà giàu, tăng thuế đánh vào gia đình
giai cấp trung lưu và thêm hàng trăm tỉ đô-la vào nợ quốc gia.”
Bộ luật chi tiêu “vĩ đại” này - cả về số tiền 2.2 ngàn tỉ đô-la và về con số
2 ngàn trang giấy, mà có người gọi là “Build Back Bankrupt” hay “Build

Back Broke”, thay vì “Build Back Better”, sẽ gặp nhiều gian, vất vả khi được chuyển lên Thượng viện. Ngay cả
tờ The New York Times cũng phải nhìn nhận:
“Luật này vẫn còn một con đường dài và khó khăn trước mặt. Những người lãnh đạo đảng Dân Chủ
cần phải thuyết phục một Thượng viện với số ghế chia đồng đều 50-50 cho hai đảng và trải qua một
thủ tục ngân sách “tra tấn” mà hầu như chắc chắn sẽ có những sửa đổi và buộc phải gửi trở lại Hạ viện
– nếu nó được thông qua.”
Tờ đại nhật báo đồng minh với đảng Dân Chủ nhận định thêm như sau:
“Sự thật là luật này có thể làm tăng thêm chút ít vào sự thâm thủng của liên bang đã không ngăn cản
các dân biểu Dân Chủ tại Hạ viện bỏ phiếu cho nó, lý do một phần là vì sự phân tích đã gây ra một
cuộc tranh cãi về một vấn đề duy nhất: Sở Thuế sẽ thu được bao nhiêu tiền bằng cách triệt hạ những
cá nhân và các công ty đã trốn thuế với những số tiền lớn.
Và ngay từ lúc khởi đầu, những người Cộng Hòa đã cắt đứt sự đối thoại, cho thấy rõ ràng họ sẽ không
bao giờ ủng hộ một “gói” tham vọng viển vông do ông Biden đưa ra. Trong khi có vài người Cộng Hòa
đã bỏ phiếu cho luật hạ tầng cơ sở, tất cả những người khác đã chống đối “gói” an sinh xã hội, lý luận
rằng nó sẽ tạo sự xâm lấn nguy hiểm của chính quyền liên bang vào mọi phương diện của đời sống
người Mỹ, và sẽ làm vật giá gia tăng trầm trọng trên cả nước. Một nữ phát ngôn cho những người Cộng
Hòa tại Hạ viện nói rằng những người Dân Chủ ‘có vẻ như có ý định hủy diệt nền kinh tế của
chúng ta trước khi họ mất ưu quyền của khối đa số’. Và tại Thượng viện, các lãnh tụ đảng Cộng
Hòa đã công khai gây áp lực với các nghị sĩ Dân Chủ chống lại bộ luật lớn của đảng. Nghị sĩ Mitch
McConnell của Kentucky, lãnh tụ khối thiểu số, đã nói: ‘Chỉ có một ít người Dân Chủ ở Thượng viện có
thể bảo vệ những gia đình người Mỹ chống lại những chính sách cực đoan và khổ đau này. Hãy để cho
họ giết chết cái luật này.’
Những người Cộng Hòa đã đánh phá dự luật này từ nhiều tháng qua, coi nó như một sáng kiến đắt tiền
sẽ lái quốc gia vào con đường xã hội chủ nghĩa, và đã không bỏ lỡ cơ hội để võ trang nó chống lại
những người Dân Chủ trong các cuộc bầu cử mít-thơm vào năm sau.”
Thật đang ngạc nhiên, trong khi đó thì bỉnh bút Charles Hurt, chủ bút trang “quan điểm” của nhật báo The
Washington Times, trong số ra ngày 19 tháng 11, đã nhắc nhở những người Cộng Hòa như sau:
“Những chính trị gia đảng Cộng Hòa tại Washington đã tự tin về tương lai của chính họ tới nỗi họ đang
xếp hàng cho một chiến dịch ‘chơi an toàn’ (play it safe) cho một đôi năm sắp tới. Đừng nói bất cứ
điều gì. Đừng gây ra bất cứ vấn đề gì. Hãy giữ thật yên lặng, và hãy để cho Joe Biden nhận chìm
đảng của ông ta.
Cuối cùng, những người Dân Chủ luôn luôn làm để giúp các chính trị gia Cộng Hòa xa nhiều hơn
những gì chính trị gia Cộng Hòa thực sự đã làm. Thử kiểm kê những người Cộng Hòa tại Quốc Hội
hôm nay xem, thật khó mà thấy một cách chính xác những người Cộng Hòa tranh đấu cho cái gì
– hơn là chỉ không phải là người trong đảng của Joe Biden. Thí dụ tại Thượng viện, 19 nghị sĩ Cộng
Hòa đã bỏ phiếu cho cái luật ‘hạ tầng cơ sở’ điên rồ với 1.2 ngàn tỉ đô-la của Biden, trong số
người này có cả lãnh tụ khối thiểu số Mitch McConnell. Tại Hạ viện, 13 dân biểu Cộng Hòa đã
nhập bọn với đám dân biểu Dân Chủ để thông qua cái ngân sách chi tiêu hoang phí, gây bùng nổ
lạm phát và tặng cho ông Biden một thắng lợi chính trị khổng lồ.
Làm thế nào để các lãnh tụ Cộng Hòa tại Quốc Hội không có nổi một viễn kiến sống động khác cho đất
nước để giữ những người trong nhóm của họ ngồi lại với nhau đối đầu với một vấn đề quan trọng như
cái luật ngân sách lớn nhất trong lịch sử gọi là ‘hạ tầng cơ sở’ mà không phải là hạ tầng cơ sở? Đơn
giản. Những người Cộng Hòa đang không chơi để thắng. Họ đang chơi một cách đơn giản để không
thua.
Chỉ có một chiến dịch tranh cử để các lãnh tụ đảng Cộng Hòa ở Washington nên áp dụng cho ba năm
sắp tới. Đó không phải là chúng ta chỉ bầu cho những người Cộng Hòa không bầu cho Joe Biden và
cái đảng gồm toàn những kẻ điên dại của ông ta. Những người Cộng Hòa cần thuyết phục cử tri vì
sao chúng ta nên bầu cho họ.”
Nghe có lý. Không phải chỉ vì chuyện xoay ngược hay xoay xuôi cái bàn cờ chính trị.
Ký Thiệt

