
Phê bình dự luật 3 ngàn tỷ của Pelosi : Mục đích bí ẩn cần
phải đề phòng

Khi Chủ Tịch HNV Nancy Polesi công bố hôm tối thứ Sáu, dự luật 3 ngàn tỷ dollars về
Dịch Vũ Hán mà Bà và các đồng viện soạn thảo, mặc dù Luật do các Dân Biểu DC ủng hộ
và một đảng viên CH duy nhứt đồng tình; thì phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng, khi
trình lên Thuợng Nghị Viện thì dự luật sẽ bị bác bỏ, vì nó không hợp lý.

Đó là một dự luật xài tiền phung phí nhất của lịch sử HNV, nhưng Polesi cóc cần công
luận, cóc cần ý kiến của Đảng CH, cũng cóc cần ý kiến của TNV do đảng CH có đa số, và
cũng cóc cần tham khảo ý kiến của Tòa Bạch Ốc.

Khi chúng ta biết nội dung điên khùng của dự luật sau khi nó được công bố, thì nó đập
vào trí tôi như một chuyện đùa.

Thật vậy tôi đã tweet: " Làm sao quý vị có thể hiểu được một HNV của đảng DC (đa số)
điên khùng đến độ đề nghị xài 3 ngàn tỷ dollars với 68 khoản dành cho cần sa, chỉ có 52
khoản cho công ăn việc làm ? Hay là chủ tịch Pelosi của San Francisco tin rằng bài hát "
Giấc mộng California " có thể trở thành bản Quốc Thiều mới của nước Mỹ".

Có tất cả một số lớn các điều khoản "không thể giải thích được" trong Dự Luật. Một vài
trong số đó mong
- Chi tiền cho những di dân đến Mỹ bất hợp pháp ,
- Cho phép các di dân bất hợp pháp có công ăn việc làm trong khi hơn 30 triệu công
dân Mỹ đang thất nghiệp,
- Lấy tiền thuế của dân để tài trợ cho việc phá thai; dù rằng dân Mỹ chống đối việc này
với tỷ lệ 55% trên 29%.
- Ngăn cấm luật phải trình thẻ ID khi đi bầu, mặc dầu 80% dân Mỹ ủng hộ việc trình ID
khi bầu.
- Cấp thêm 1 tỷ dollars cho các chính quyền Tiểu Bang và địa phươngmặc dầu họ đã
thu thuế của chúng ta rồi.
- Giảm thuế cho các nhà giàu nhất của các Tiểu Bang xanh (DC).
- Áp đặt vô số các hoang tưởng ( liberal fantasies ) khác lên dân chúng Mỹ.



Thực tế, dự luật nầy quá tồi tệ, đến mức tôi cũng phải tweet:

"Các cử tri đảng DC nằm trong địa hạt của T T Trump cần phải được thúc đẩy để ủng hộ
cho việc chống đối dự luật phung phí 3 ngàn tỷ dollars của Pelosi".

Dự luật nầy có thể là một tai họa cho các ứng cử viên DC, nếu các ucv CH gây áp lực và
tập trung khai thác nó. Các cử tri CH sẽ thù ghét nó. Các cử tri Độc Lập và Ôn Hòa sẽ tìm
thấy phần lớn của dự luật là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Sẽ có một chuổi nhiều vấn đề trong đó 75% đến 80% dân sẽ chống đối kịch liệt dự luật
của Pelosi.

Nếu đây là mục tiêu lựa chọn cho tương lai của Nước Mỹ trong cuộc bầu cử ở Hạ và
Thượng Viện thì bảo đảm rằng đảng CH sẽ thắng cử ồ ạt vào Mùa Thu tới . Qua dự luật
nầy Pelosi và các ucv đảng DC đã đưa ra những biện pháp vô cùng mất lòng dân.

Mặc dầu chúng ta biết Pelosi có một sự nghiệp lâu đời tại Quốc Hội (đắc cử Dân Biểu từ
1987) phấn đấu và đã thành công khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử Chủ Tịch
HNV (2007-2011) và ừ đó đã chịu đựng 8 năm làm lãnh tụ đảng thiểu số để rồi tái đắc
cử chủ tịch lần thứ nhì.

Pelosi là một nhân vật đấu tranh cho sự "sống còn" giỏi, gan lì và làm việc cật lực qua rất
nhiều cuộc vận động bầu cử. Bà được thấy đã thi hành nhiều mánh mung chính trị. Vì
vậy chúng ta phải hiểu rằng có một lý do chiến lược sâu sắc khiến bà Pelosi tung ra cái
dự luật cấp tiến, tốn kém, và gây nhiều sự tranh cải này.

Sau nhiều ngày tìm hiểu tại sao Bà lèo lái đảng DC đến một tư thế có vẽ sơ hở như vậy
thì tôi xin đưa ra một giải thích gồm 3 phần sau đây:

Thứ nhất: Pelosi tin tưởng rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một thay đổi căn bản, và căn
cứ vào các thăm dò thì cử tri thuộc đảng CH rất hồ hởi về cuộc bầu cử sắp tới, hơn hẳn
các cử tri đảng DC.

Thứ hai: Pelosi tin chắc như thế sau khi chứng kiến những cuộc bầu cử HNV ở các tiểu
bang Wisconsin và California. Tại Wisconsin, phe CH đã thắng ghế HNV dễ dàng. Đây
vốn là một tiểu bang "lưng chừng" giửa hai đảng CH và DC (swing state), là những tiểu
bang quan trọng trong các cuộc bầu cử Tổng Thống. Tại Wisconsin thì Đảng Cọng Hòa
đã nắm vững một ghế Hạ viện của tiểu bang "lưng chừng" để đi bầu trong cuộc bầu cử
tổng thống rồi.

Còn tại California thì Pelosi bị "sốc" nặng: Phe CH đã thắng ghế ở HNV, và phe DC thất
bại. California là tiểu bang NHÀ của bà từ 1998. Sự chọc thủng dễ dàng của ưcv CH đối
với ưcv DC tại một đơn vị nhà sau 22 năm DC cầm quyền. Bà Hillary Clinton đã thắng
trong cuộc bầu cử 2016 tại đây.



Sự thắng lợi của phe CH tại đơn vị nầy rõ ràng là thành quả sở hữu một căn bản đầy
sung mãn của đảng CH.

Thứ ba: Dưới góc nhìn của Pelosi, sự huy động lấy phiếu từ đám hút cần sa, và từ các
nhà đầu tư vào đường lối phóng khoáng của đảng Dân Chủ (Liberals) sẽ là
một bước tiến hữu ich. Đây là nền tảng gom phiếu của đảng DC để đối đầu với lực lượng
chính trị nền tảng của đảng Cọng Hòa là các giới chủ nhân của các doanh nghiệp
nhỏ truyền thống. Khơi động đám cốt lõi như bọn phò phá thai sẽ giúp cho Pelosi có
thêm nhiều ủng hộ về nhân số cử trị, kể cả về mặt ủng hộ tài chánh. Sự lập đi lập lại
chữ "đa dạng" đúng theo kỹ thuật sẽ kêu gọi dược sự ủng hộ của đám cử tri cổ võ cho ý
thức phóng khoáng (liberal) và ở một mức độ nhỏ hơn là sự ủng hộ của các công đồng
dân thiẻu số. Kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể di trú bất hợp pháp là một lợi thế cho
Pelosi.

Đảng DC vận động đám di trú bất hợp pháp nầy đi bỏ phiếu cho đảng DC tại một số các
tiểu bang của họ. Đề nghị giảm thuế cho giới giàu có nhất tại các tiểu bang xanh (DC)
là một ân huệ trực tiếp đối với các địa phương đã đóng góp tiền cho đảng DC và đối với
các nghiệp đoàn công chức tại các tiểu bang nầy, bằng cách đánh thuế nhẹ và dễ thở
hơn. Sự đổ thêm tiền mặt vào các tiểu bang xanh (DC) là nơi có chính phủ điều
hành tồi tệ nhất, mang nợ hưu bổng nhièu nhất (như Illinois, New Jersey...) sẽ khiến
cho các nghiệp đoàn công chức ủng hộ Pelosi và các chính khách DC tại các tiểu bang đó.

Pelosi dường như đã tính toán kỹ lưởng về điều mà các ưcv CH thường quên khuấy đi,
không chăm chú trong khi vận động bầu cử. Chắc bà ta cũng đang ca cược rằng chỉ trong
vài tuần, đám cử tri CH và Độc Lập sẽ quên mất những đòi hỏi quái dị trong danh sách
mà phe cánh tả của họ đưa ra trong dự luật. Đương nhiên, các căn cứ địa của Pelosi sẽ
hồ hởi bỏ phiếu cho các ưcv dân chủ vào HNV, TNV cho được đa số và cho Biden vào
Nhà Trắng ngõ hầu mọi người sẽ thụ huởng các món quà cúa chủ nghĩa tự
do (Liberals) và số tiền mà bà đã thêu dệt trong dự luật 3 ngàn tỷ nầy. Đó là ván bài
lớn của Pelosi. Nêu phiá CH có đủ cương kỷ và sức bền bỉ thì chắc chắn bà ta sẽ phải trả
một giá rất đắt cho dự luật nầy.


