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Ngày thứ năm 4 tháng 5 vừa qua, Hạ 
Viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật 
để thay thế Obamacare gọi là 
American Health Care Act. Đạo luật 
này có tỷ lệ suýt soát là 217 – 213, 
với tất cả các dân biểu Dân Chủ 
chống và vài chục dân biểu Cộng 
Hòa loại ôn hòa, sợ mất phiếu của 
dân nên bỏ phiếu chống. Nhưng sau 
cùng thủ lãnh Hạ Viện Paul Ryan đã 
thành công sau khi áp lực được đa 
số các dân biểu Cộng Hòa còn lại 
theo phe cực hữu quá khích để bỏ 
phiếu thuận. 
 
Dĩ nhiên đây chỉ là đạo luật được Hạ 
Viện thông qua, còn phải đi lên 
Thượng Viện và còn phải thay đổi 
nhiều trước khi có thể thành luật 
chính thức được. Một số Thượng 
Nghị Sĩ thuộc phe Cộng Hòa đã lên 
tiếng chống đối những điều khoản 
quá đáng trong đạo luật này của Hạ 
Viện. Và tỷ lệ đa số của Cộng Hòa 
trên Dân Chủ tại Thượng Viện chỉ là 
52 – 48. Nên có thể Thượng Viện sẽ 
viết hẳn lại một đạo luật mới, không 
theo Hạ Viện. Và đạo luật sau cùng 
để thay thế Obamacare sẽ khác hẳn 
luật của Hạ Viện vừa thông qua. 
 
Dù sao đi nữa, phe Cộng Hòa tại Hạ 
Viện đã làm được một việc chỉ mới 
tháng trước đã thất bại, khi chính 
Paul Ryan đã phải rút lại đạo luật 
không cho bỏ phiếu vì không đủ đa 
số để thông qua. Lý do là phe quá 
khích gọi là Freedom Caucus cho là 
luật Ryan đưa ra còn giữ quá nhiều 
điều khoản của Obamacare, cần 
phải thay đổi hẳn. Paul Ryan nhượng 
bộ và sau cùng bỏ hẳn những gì còn 
giữ lại của Obamacare, để lấy phiếu 
của nhóm quá khích Freedom 
Caucus và thông qua được đạo luật 
khi cho bỏ phiếu. 
 
Kết quả là một luật mới về y tế, bỏ 
hẳn Obamacare, với những điều 
khoản có thể nói là tàn nhẫn và ác 

độc vô cùng cho người nghèo và 
đem lại lợi cho người giàu! 
Theo ước tính của Con-gressional 
Budget Office, cơ quan trung dung 
và độc lập không theo Cộng Hòa hay 
Dân Chủ, luật y tế mới của Hạ Viện 
sẽ làm 24 triệu dân Hoa Kỳ mất bảo 
hiểm về y tế trong một thập niên 
đến. Đối với giới nghèo đang hưởng 
Medicaid, ảnh hưởng tai hại hơn nữa. 
Luật y tế mới sẽ cắt 880 tỷ Mỹ Kim 
trong 10 năm, một phần tư ngân 
sách của Medicaid, làm thiệt hại cho 
74 triệu dân nghèo, tàn tật và người 
già, hiện đang hưởng Medicaid.  Cho 
đến năm 2026, số người được 
Medicaid sẽ bị cắt đi 14 triệu người, 
có nghĩa những người nghèo này 
không còn Medicaid, có bệnh và 
chết ráng chịu, các dân biểu Cộng 
Hòa bỏ phiếu thuận cho luật mới, sẽ 
phủi tay không cần biết đến! 
 
Giới trung lưu không có bảo hiểm y 
tế qua sở làm, phải mua bảo hiểm y 
tế riêng, cũng bị thiệt hại nặng. 
Obamacare giúp nhiều cho giới này 
vì cho trợ cấp nếu lợi tức mỗi năm 
không quá cao. Nhiều người mua 
Obamacare chỉ phải trả có hai ba 
chục đô la mỗi tháng vì nhờ trợ cấp 
gọi là subsidisies. Luật mới của Hạ 
Viện cắt hết! Theo Kaiser Family 
Foundation, một người 60 tuổi có lợi 
tức mỗi năm 40,000 Mỹ Kim, theo 
luật mới của Hạ Viện sẽ mất hết trợ 
cấp và phải trả 12,370 mỹ kim một 
năm để mua bảo hiểm y tế, thay vì 
chỉ trả vài chục mỗi tháng như với 
Obamacare. Kết quả là những người 
này nếu gặp lúng túng về tiền bạc sẽ 
bỏ không mua bảo hiểm y tế  nữa. 
 
Ngoài ra luật Hạ Viện sẽ bỏ chuyện 
bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế, bỏ 
tiền phạt nếu không mua khi đóng 
thuế mỗi năm. Kết quả là những 
người trẻ và có sức khỏe đang tốt, 
không ai mua bảo hiểm y tế riêng 
nữa. Các hãng bảo hiểm không có 
tiền của các người trẻ và khoẻ sợ bị 
phạt nên phải trả tiền mua bảo hiểm, 
chỉ còn lại toàn người bệnh tật nhiều 
và già hơn, nên đi vào vòng thiệt hại 
nặng gọi là death spiral. Sau cùng 

các hãng bảo hiểm này sẽ bỏ chạy 
không bán bảo hiểm riêng nữa vì lỗ 
lã. Só người không được bảo hiểm y 
tế do đó cứ thế mà tăng cả vài chục 
triệu trong những năm đến! 
 
Một tệ hại nhất của bảo hiểm y tế 
trước kia là nếu có bệnh trước gọi là 
pre-existing conditions, không có 
hãng nào bán bảo hiểm nếu bị bệnh 
nặng như ung thư hay bệnh kinh 
niên. Obamacare cấm chuyện này, 
có nghĩa các hãng bảo hiểm không 
có quyền từ chối dù người mua bị đủ 
các loại bệnh trước khi điền đơn 
mua. Đây là ưu điểm của 
Obamacare và ngay một số dân biểu 
hay Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa  cũng 
không muốn bỏ. Nhưng luật mới của 
Hạ Viện để chiều lòng các dân biểu 
loại cuồng tín quá khích của 
Freedom Caucus đã bỏ chuyện pre-
existing condi-tions này. Có nghĩa 
các hãng bảo hiểm giờ đây có quyền 
từ chối không bán cho các bệnh 
nhân bị bệnh nặng! Điều này tùy tiểu 
bang và các hãng bảo hiểm phải xin 
phép tiểu bang gọi là xin waivers để 
giở lại trò discrimination những người 
bệnh nặng như thời xa xưa trước khi 
có Obamacare. Đây là điểm bị công 
kích nặng nhất. Và các dân biểu 
Cộng Hòa kỳ này về lại đơn vị mình 
gọi là recess để gặp các cử tri đi bầu 
sẽ bị phản đối nặng nề vì chuyện 
này.  
 
Theo một số thăm dò dư luận, sốù 
người phản đối luật mới này của Hạ 
Viện, nhất là chuyện pre-existing 
conditions lên đến hơn 80%. Nên 
dân biểu Cộng Hòa  nào bỏ phiếu 
thuận sẽ gặp nhiều khó khăn trong 
kỳ tranh cử đến. Phe Dân Chủ thực 
ra hoan hỉ khi thấy Cộng Hòa nhất 
định tiến tới trong việc thông qua đạo 
luật để bỏ Obamacare. Dân biểu 
Slaughter thuộc Dân Chủ tuyên bố 
trước khi bỏ phiếu: “Cả đời tôi, tôi 
chưa bao giờ thấy có cuộc tự sát về 
chính trị như tôi đang chứng kiến 
ngày hôm nay!”. 
 
Bà Nancy Pelosi, thủ lãnh phe thiểu 
số Dân Chủ tại Hạ Viện, cảnh cáo 



 

các dân biểu Cộng Hòa: “Quý vị sẽ 
có đủ các điều khoản trong đạo luật 
này xâm trên trán của quý vị. Và các 
điều khoản này sẽ sáng rực trong 
đêm tối khi quý vị gặp cử tri!” 
 
Khi cuộc bỏ phiếu cho đạo luật được 
kiểm kê và thông qua, các dân biểu 
Dân Chủ đã đồng thanh hát để chọc 
giận các dân biểu Cộng Hòa: “Na na 
na na, hey, hey, hey, goodbye”. Ý 
nói phen này Cộng Hòa sẽ vì đạo 
luật y tế thông qua mà mất ghế ngồi 
hết! 
 
Điều trái khoáy là đạo luật y tế của 
Hạ Viện này sẽ làm hại nhiều người 
thuộc giới nghèo và trung lưu nếu 
được thi hành. Nhưng trong cuộc bầu 
cử vừa qua, giới dân da trắng nghèo 
và trung lưu thấp đã bỏ phiếu nhiều 
cho Trump và giữ đa số tại Hạ Viện 
và Thượng Viện cho Cộng Hòa. Cử 
tri thuộc giới này không hề ý thức 
được rằng khi bầu cho Trump và 
Cộng Hòa, điều đầu tiên sẽû ảnh 
hưởng đến họ là Obamacare sẽ bị bỏ 
và thay thế bằng luật khác, đem lại 
nhiều bất lợi cho chính đám dân này. 
Dù dân da trắng nghèo và ít học ghét 
Obama và Hillary, họ là những người 
hưởng lợi nhiều hơn cả do 
Obamacare đã giúp cho hơn 20 triệu 
người có bảo hiểm và tựu trung đã 
an toàn hơn về vấn đề sức khỏe nếu 
chẳng may có bệnh tật. Một số người 
thuộc Dân Chủ cho rằng đạo luật y 
tế của Hạ Viện đã làm cho giới dân 
da trắng nghèo và trung lưu thấp này 
sáng mắt ra và bây giờ mới nhận 
thấy tầm nguy hiểm của việc đã bỏ 
phiếu cho Trump thắng cử! 
 
Đấy là chưa kể trong tương lai Trump 
sẽ đưa ra chuyện thay đổi luật thuế. 
Những dự định như cắt thuế cho các 
công ty từ 35% xuống còn có 15%, 
cũng như cắt giảm thuế lợi tức cho 
người giàu, sẽ chỉ đem lại thiệt hại 
cho người dân nghèo. Vì để giữ cho 
ngân sách không quá thâm thủng, 
các chi tiêu về xã hội và cho dân 
nghèo sẽ bị cắt bỏ nặng nề. Kết quả 
là dân nghèo sẽ vì những đạo luật 
của Cộng Hòa và Trump đưa ra  

càng làm cho dân nghèo khổ hơn. Vì 
không còn được sự trợ giúp của 
chính quyền như trước.  
 
Điều đáng nói là quan niệm của 
Cộng Hòa như đã được chính Tổng 
Thống Ronald Reagan, thần tượng 
của đảng Cộng Hòa, nhiều năm 
trước đã phát biểu: “Tại Hoa Kỳ, 
không có người nghèo, chỉ có người 
lười biếng không chịu làm việc!”. Có 
nghĩa như đạo luật y tế Hạ Viện vừa 
thông qua do Cộng Hòa bỏ phiếu đã 
xác định tư tưởng này: nghèo mà còn 
bệnh, chết ráng chịu! 
 
Trong suốt hai nhiệm kỳ của Obama, 
các dân biểu Cộng Hòa, đặc biệt là 
các người thuộc phe cực hữu, cuồng 
tín, quá khích như trong Freedom 
Caucus, đã vận động tranh cử dưới 
chiêu bài chống Obamacare và nhất 
quyết không để Obama làm được 
việc gì. Nên khi Trump đắc cử, đây là 
cơ hội để họ thực hiện những hứa 
hẹn trước kia là phải hủy bỏ 
Obamacare. Nhưng sự thực 
Obamacare là một thành công vượt 
mức, đã đem lại an toàn và sức khỏe 
cho giới nghèo và trung lưu thấp, 
điều mà hàng hơn 70 năm nay, chưa 
có một tổng thống nào của Dân Chủ 
hay Cộng Hòa làm được. 
 
Việc bỏ Obamacare và thay thế 
bằng một đạo luật tệ hại và dã man 
cho thấy rõ ràng sự tàn nhẫn và ác 
độc của giới cực hữu quá khích đến 
tận cùng. Văn hào Graham Greene 
năm 1955 đã viết cuốn sách “The 
quiet American”, cũng như năm 1958 
Burdick và Lederer viết cuốn sách 
“The ugly American” diễn tả sự xấu 
xa của một số người Mỹ trong khung 
cảnh của Việt Nam thập niên 50’s. Dĩ 
nhiên người Mỹ có kẻ tốt, kẻ xấu. 
Nhưng sự xấu xa  của các dân biểu 
Cộng Hòa trong việc thông qua đạo 
luật bỏ Obamacare tuần lễ vừa qua, 
cho thấy sự tàn độc đối với người 
nghèo ngay chính ttrong xã hội của 
Hoa Kỳ hiện tại đã đến mức độ 
khủng khiếp.  
 

Điều hy vọng duy nhất có lẽ là kỳ 
bầu cử mid-term sắp đến, Cộng Hòa 
sẽ mất đa số tại cả hai viện. Và 
những đạo luật tai hại sẽ không 
thông qua được để sự tốt lành sẽ trở 
lại với quốc gia Hoa Kỳ này. 
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