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Tuần vừa qua là một tuần cao điểm của World Cup với những chiến thắng và thảm bại rất kịch 

tính ở vòng 16 đội – tuy nhiều kết quả có vẻ đáng tiếc nhưng chẳng có mấy bất ngờ. Một trận 

nhiều người Mỹ - một đất nước mà bóng tròn đang nổi lên là một môn thể thao đại chúng nhờ sự 

chuyển biến mạnh mẽ nơi cơ cấu chủng tộc di dân cùng sự góp mặt quốc tế “nghiêm chỉnh” hơn 

của Hoa Kỳ trong thời gian một hai thâp niên qua - đã theo dõi trong ngày đầu tháng 1-7 (vòng 

16 giữa Mỹ và Bỉ) đã dẫn đến kết quả Mỹ thua nhẹ nhàng 1-2 trong hai hiệp thi đấu phụ. Mỹ lại 

phải ra về sớm. Đúng là sức người có hạn. Thủ môn Tim Howard phi thường cũng chẳng cải 

được số trời.  



Tuy nhiên, chẳng có kết quả nào kịch tính hơn là trận thi đấu hàng năm giữa Tổng thống 

Obama và Tối cao Pháp viện (TCPV).  Như thường lệ, tòa án tối cao này, với năm thành viên do 

các tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, đã đá bại người đứng đầu ngành hành pháp hiện đang là 

người của đảng Dân Chủ. Nhưng thất bại năm nay, với tỷ số 9-0, xem chừng nặng nề, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến hiệu quả của chính quyền hiện hữu mà còn làm cho nhiều người Mỹ trở nên ưu 

tư - nhất là vào dịp lễ Độc Lập này: nước Mỹ có thể nào đi tới được hay chăng?. 

Mọi chuyện trở nên xấu khi TCPV trong hai quyết định liên tiếp đã nhất trí (tức mọi 

chánh án đều đồng tình) bác bỏ hai luận điểm của phía hành pháp. Thứ nhất, họ bác bỏ quyền 

của hành pháp được bổ nhiệm những chức chưởng theo như hiến pháp phải được Thượng Viện 

thông qua. Phía chính quyền Obama xin quyền hành động này với lý do trong một số trường hợp 

họ cần bổ nhiệm người trong khi Thượng Viện vì  lý do nào đó  lại “tạm ngưng sinh hoạt” 

(recess) do đó họ không thể làm gì được trước những chiếc ghế đang bị để trống. Nhưng các ông 

bà chánh án nói rằng họ không thể quyết định khi nào Thượng Viện lại “tạm ngưng”. Thậm chí, 

một bà chánh án từng được ông Obama đề cử nói rằng Thượng Viện thông thường nghỉ không 

lâu, cho nên chẳng cần phải cho hành pháp đặc quyền nóng vội này.  

Thứ hai, TCPV cũng bác bỏ một luật của tiểu bang Massachusetts cho phép thiết lập 

những “vùng trái độn” (“phi quân sự”) cho các dưỡng đường phá thai để cho những cuộc biểu 

tình, tập họp của những nhóm ủng hộ chuyện cấm phá thai không thể đến gần những nơi này 

quấy phá. Lý do được đưa ra là quyển biểu tình được bảo vệ bởi Đệ nhất Tu chánh án, thuộc 

phạm trù tự do ngôn luận. Nếu những người làm ở dưỡng đường hay thân chủ của họ cảm thấy 

bị đe dọa, đó lại là chuyện khác. 

Theo tác giả John Fund viết trên National Review Online, một cơ quan truyền thông 

Cộng Hòa bảo thủ và cực hữu ủng hộ những quyết định này của ngành tư pháp, “Tổng thống 

Obama và Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder trong những năm qua đã làm chuyện mạo hiểm là 

thúc đẩy việc mở rộng không giới hạn quyền lực của chính quyền liên bang làm nguy hai chủ 

quyền cá nhân và tự do của người Mỹ (liberty and freedom)”.  Bài viết này cũng trích ý kiến của 

giáo sư luật Ilya Somin của Đại học George Mason: “Khi chính quyền thua trong nhiều vụ tranh 

tụng lớn với những quyết định nhất trí của tòa án và còn không kiểm soát đươc lá phiếu của 

những chánh án mình bổ nhiệm… thì đó là một dấu hiệu cho thấy họ đã có một quan điểm cực 

đoan về qui mô của quyền lực liên bang đến mức ngay cả những chánh án bình thường ủng hộ 

ông Obama cũng không dám đồng tình”.  

Ông Fund cũng viết: “Những quyết định này đã phơi bày tất cả những quan điểm của 

Tổng thống Obama và (Bộ trưởng Tư pháp) Eric Holder: Trong tầm mắt của họ là một chính 

quyền liên bang quyền lực vô biên về những vấn đề di dân và môi trường, về những đặc quyền 

của tổng thống, về việc chính phủ chiếm dụng tài sản riêng tư; oán thù đối với những quyền tự 

do theo Đệ nhất Tu chánh án mà không phù hợp với những mẫu mực đúng về chính trị; và bất kể 

những bảo vệ Đệ tứ Tu chánh án chống sự xâm phạm vô cớ của chính quyền. Đây là những quan 

điểm phài có tác dụng gây bàng hoàng cho tất cả nguời dân không phân biệt quan điểm chính trị, 

đảng phái, hay hoàn cảnh riêng của mỗi người”.  



Những luận điểm của ông Fund đương nhiên làm chúng ta nhớ đến những sách gối đầu 

của Tea Party, của những người Cộng Hòa bảo thủ. Cuốn Liberty and Tyranny (Tự do và 

Chuyên chính) của Mark Levin, vẫn được xem là một “manifesto” (tuyên ngôn) của đảng Cộng 

Hòa nhằm lật đổ đảng Dân Chủ trong cơ chế chính trị nước Mỹ. Một cuốn khác là Crimes 

Against Liberty, an Indictment of President Barack Obama (Những tội ác chống quyền tự do, 

một cáo trạng về Tổng thống Barack Obama) mà tác giả là Luât sư David Limbaugh, anh trai của 

ông trùm Russ Limbaugh. Ông Limbaugh, đại diện đảng cộng Hoa, kể ra đủ thứ tội của ông 

Obama chống lại những tu chánh án của nước Mỹ: tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do tôn giáo, 

tự do kinh doanh… Khi người ta đã có lập trường “kiên định” như thế, làm sao có được một giải 

pháp thỏa hiệp giữa hai đảng cho đất nước tiến lên. Làm sao người ta không sợ nội chiến ngay từ 

nhũng ngày đầu lập quốc đã nhen nhúm đến mức nhiều khi chia đôi đất nước còn hay hơn là ôm 

cả một khối 50 tiễu bang đầy hận thù và mâu thuẫn bắc nam, đen trắng. 

Ông John fund là một nhà luận thuyết điển hình cho đường lối bảo thủ cực hữu của đảng 

Cộng Hòa. National Review là một tiếng nói truyền thống của xu hướng chính trị này. Những 

trích dẫn kể trên để cho chúng ta thấy sự “xung đột ý thức hệ” căng thẳng như thế nào giữa hai 

đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Khi mâu thuẫn giữa hai đảng bị dồn đến thế mâu thuẫn đối kháng, 

tức một mất một còn, đương nhiên sẽ chẳng ai làm gì được. Đó là tình trạng “chính phủ tê liệt” 

(broken government) mà chúng ta đã thấy trong 2-3 năm qua, phía Cộng Hòà xem đó là một 

thắng lợi của đường lối phá hoại, trong khi Dân Chủ cũng cho rằng nhờ thế mà người dân có thể 

thấy được đảng Cộng Hòa “phản dân hại nước” đến mức nào để bỏ phiếu đứng đắn hơn trong 

năm nay và những năm tới. Có lẽ những suy nghĩ, tính toán này của hai bên đều sai, chủ quan,  

và hàm chứa một phần nào sự tuyệt vọng.   

Nhìn một cách nào đó, ông Obama muốn có quyền bổ nhiệm đến độ nay bị mang tiếng 

“tìm cách lạm dụng quyền lực” là vì trong cơ chế chính trị hiện nay, ông không nhúc nhích gì 

được, có nhiều chức vụ, vị trí trong chính quyền để trống và ông cần điền khuyết để cho guồng 

máy chạy nhưng Thượng Viện không chịu bàn thì ông đành chịu. Về việc biểu tình chống phá 

thai, TCPV thì xem đó là sự thể hiện quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo trong khi đó những 

người muốn đến nhà thương lại thấy đó là sự xâm phạm quyền tự do “pro-life” hay “pro-choice” 

của người ta.  Họ quả thật thấy ngạị ngùng, khó khăn khi phải vượt qua rào càn của những người 

biểu tình này để vào bên trong làm một việc kín đáo, riêng tư. Cái lý trong việc này là ở đâu. 

Chúng ta đang phải bảo vệ “liberty” hay “freedom” của ai đây?  

Gây tranh cãi mạnh mẽ hơn trong kỳ làm việc này của TCPV, thực ra, là hai quyết định 

khác. Bằng biểu quyết 5-4, phản ảnh thành phần của của tòa án này có năm người Cộng Hòa và 

bốn người Dân Chủ, TCPV đã phán quyết một công ty do một số người Thiên Chúa giáo làm 

chủ có thể đòi được sự miễn trừ vì lý do tôn giáo đối với một luật đòi hỏi chủ nhân phải trả cho 

tiền thuốc ngừa thai của nhân viên. Giới chủ của Hobby Lobby và một số công ty khác đã kiện 

qui định chủ nhân phải thanh toán thuốc ngừa thai theo luật Obamacare là vi phạm tự do tín 

ngưỡng của mình. Theo quyết định của TCPV, những công ty “sở hữu chặt chẽ’” (closely held 

companies) – tức công ty do một số ít người làm chủ - có quyền biểu hiện, hành xử tôn giáo của 



họ - như một cá nhân hay một tập thể đồng nhất. Và TCPV cho rằng có những cách khác theo 

luật để người ta có thể có thuốc ngừa thai miễn phí. 

Người ta có thể giải thích rằng đây là một thất bại cho Obamacare, vì điều khoản quan 

trọng này được phụ nữ ủng hộ mạnh mẽ. Thế nhưng khi bác bỏ quyền được bảo hiểm y tế về mặt 

ngừa thai, tòa án chẳng những đã gây cho phụ nữ một sự thất vọng và lo âu lớn lao, mà còn 

khuyến khích phe Cộng Hòa thừa thắng xông lên, tìm cách đi kiện Obamacare “mệt nghỉ”, hết vì 

điểm này đến điểm khác. Tuy nhiên, liệu người ta có thể nhún vai đưọc chăng? Trường hợp này 

chỉ áp dụng cho nhũng công ty “sở hữu chặt chẽ”, vả lại có phải công ty nào cũng muốn áp đặt 

niềm tin tôn giáo của mình lên công nhân và chống Obamcare đâu. Hơn nữa, những công ty lớn, 

công cộng, người ta sẽ chẳng làm được như thế. Khi TCPV tuyên chiến với phụ nữ cách này, 

người ta sẽ nhìn một cách chính xác đảng Cộng Hòa đứng đàng sau. Liệu trong những cuộc bầu 

cử sắp đến, phụ nữ chúng ta sẽ bỏ phiếu cho ai?  

TCPV cũng có một phán quyết gây phẫn nộ cho tổ chức công đoàn của công chức, đại 

diện cho khoảng 7 triệu lao động trên cả nước. Suy cho cùng, cũng chẳng phải là điều đáng ngạc 

nhiên. Đảng Cộng Hòa vẫn chống chính phủ liên bang, họ lại càng chống công đoàn, thì TCPV 

với năm thành viên là người Cổ Đại chỉ có một cách phán quyết. Trong vụ án Harris & Quinn, 

năm chánh án bảo thủ đã cho rằng những lao động chăm sóc bệnh nhân ở nhà (home care) ở 

Illinois không thể bị buộc phải trả tiền hội viên cho công đoàn bởi vì họ chẳng phải là công chức 

thuần túy như cánh sát, lính chữa lửa hay giáo viên. Họ có tiền chủ yếu từ ngân sách Medicaid 

mà người thừa hưởng chính là những người bệnh tật và lợi tức kém. Ý của người ta đưa ra vụ 

kiện này là để “chơi” công đoàn, làm cho tổ chức đại diện công nhân này kiệt quệ về tài chánh. 

Đúng là những người chăm sóc không là công chức đích thực, nhưng công đoàn công chức bảo 

vệ cho họ, lo cho họ hợp đồng, tranh đấu mức công xá dịch vụ cho họ. Công đoàn không phải là 

cổng chùa. Ngay cà các chùa ngày nay người ta cũng tìm đủ mọi cách để tăng thu. Người ta nói  

là quyền “tự do ngôn luận”, phía công đoàn thì nói đạo đức kinh doanh đang tập cho những 

người làm dịch vụ này tật ăn quỵt! Công đoàn thể hiện sức mạnh của việc thương lượng tập thể 

(collective bargaining), là điều giới chủ nhân chẳng ưa tí nào. Mà ai đây đứng sau lưng giới chủ 

nhân? Hay giới chủ nhân có tiền có của này đang đẩy ai ra trước mặt để đấu tranh cho quyền lợi 

của mình? Hỏi tức là trả lời! 

Theo nhà bình luận hàng đầu của CNN, Jeffrey Toobin, “Những cuộc bầu cử có hệ lụy 

của chúng. Đó là điều nói lên từ những phán quyết của TCPV – và đã hẳn, tất cả những quyết 

định của chín chánh án mà ý thức hệ của họ phản ảnh, với sự chính xác đáng kể, những quan 

điểm của những tổng thống bổ nhiệm họ. Cả vụ án Hobby Lobby – liên quan đến sự giao tuyến 

của quyền phụ nữ, tự do tôn giáo và obamacare – và vụ án Harris, về tương lai của công đoàn, 

đều là những phán quyết theo tỷ lệ 5-4”. Ông nói lên một sự thật hiển nhiên, những phán quyết 

của TCPV đã thành nề nếp, có tính chính trị hơn là pháp lý.  

Những vụ án này lại làm cho ta nhớ một phát biểu bất hủ của ông Mitt Romney khi là  

ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Cộng Hòa năm 2012: các doanh nghiệp là người dân, 

bạn ơi (corporations are people, my friend). Nay thì TCPV phán quyết đúng như thế, doanh 

nghiệp là người dân, cho nên cũng có quyền tự do ngôn luận (cho nên được tha hồ đóng góp cho 

các bầu cử để thể hiện quan điểm của mình),  tự do bảo vệ tín ngưỡng như người dân (cho nên từ 

chối bảo hiểm thuốc ngừa thai cho phụ nữ). Doanh nghiệp trước hết là tiền bạc và lợi nhuận. Nó 

là môt tồ chức của những người có tiền dùng đồng tiền nhằm đạt những mục đích.  Nó là nguồn 

gốc của sự bất bình đẳng chính trị - dẫn đến những bất bình đẳng khác, nếu không có sự kiểm 

soát. Rồi đây, nhân  danh quyền công dân, doanh nghiệp sẽ còn được những quyền gì nữa đây?  



Điều đáng bực mình, đáng lo nghĩ là trong mùa Lễ Độc Lập này, chúng ta muốn nhìn tới 

trước một cách an bình, lạc quan, tin tưởng cho tiền đồ của nước Mỹ. thế nhưng TCPV lại cứ 

chọn làm việc vào thời điểm này, và cách họ làm việc thì như chúng ta bao lần đã thấy, chỉ nói 

lên sự bế tắc của nước Mỹ. Cái tổ chức chín người quyền uy nhất thế gian này đang phá hoại 

nước Mỹ vô kể, thay vì làm tròn chức năng chấn chỉnh lại đất nước trước những lạm dụng chính 

trị của các đảng phái. Phài chăng nguồn gốc từ một cuộc cách mạng dở dang gần 250 năm trước. 

Đâm ra những tràng pháo bông nở rộ đêm 4-7 thể hiện một cái gì đó có tính không thật!  

 


