
Giải mã vị trí « Đảng Tiệc trà » trong đời sống chính trị Mỹ 

 

 
NHững người ỉng hộ Tea Party biểu tình tại Washington, ngày 10/9/2013 chống lại đạo luật 
cải tổ y tế của ông Obama (Obamacare). 
REUTERS/Jonathan Ernst 
 
Ngô Nhân Dụng / Trọng Nghĩa, RFI 

Tình hình chính trị nước Mỹ trong nửa đầu tháng 10 vừa qua được đánh dấu bằng điều được 

hầu như tất cả mọi người công nhận là thất bại của đảng Cộng hòa trong việc dùng luật ngân 

sách để tấn công luật cải tổ y tế của Tổng thống Obama và đảng Dân chủ. Điểm được nêu bật là 

chính một nhóm nhỏ năng động trong đảng Cộng hòa – nhóm Tea Party – đã thành công 

trong việc lôi kéo các dân biểu - nghị sĩ đảng này đi vào thế thất lợi đó. 

 Nhờ đâu mà Tea Party, gọi theo tiếng Việt là « Đảng Tiệc trà » lại có được ảnh hưởng như vậy ? 

Sau thất bại vừa qua của đảng Cộng hòa, uy thế của Tea Party sẽ ra sao ? Từ California, nhà báo 

Ngô Nhân Dụng, bình luận gia tờ Người Việt đã thử tìm lời giải. 

Ngô Nhân Dụng : Nhóm người thuộc đảng Cộng hòa được quy chung vào tên Tea Party 

(đảng Tiệc trà) là những người tập hợp lại vì một yếu tố chung là chống đạo luật cải tổ y tế của 

ông Obama (Obamacare). Phần lớn họ là cử tri đảng Cộng hòa, có lập trường bảo thủ, đặc biệt 

là bảo thủ về phương diện ngân sách, tức là muốn giảm mức chi tiêu của chính quyền Liên 

bang. Đây là một vấn đề triết lý chính trị ở Mỹ : Người ta muốn chính phủ « lớn » - tức là được 

quyền chi tiêu nhiều tiền – hay « nhỏ » - chỉ được chi tiêu ít tiền. 

Thì đạo luật Obamacare tất nhiên sẽ tăng phần chi tiêu của chính phủ vì mục tiêu là muốn cho 

mọi người Mỹ đều có bảo hiểm y tế. Nếu để nguyên không cho khoảng 50 triệu người Mỹ 

không có bảo hiểm y tế, thì số tiền chi tiêu không nhiều, nhưng nếu có luật bắt tất cả mọi người 
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phải có bảo hiểm, thì tất nhiên chính phủ phải giúp những người không có đủ phương tiện để 

mua bảo hiểm, làm cho phần chi tiêu của Nhà nước tăng lên. 

 Những ai nghĩ rằng không nên để cho chính phủ bành trướng ra thành rộng lớn quá, không 

nên để cho chính phủ có nhiều quyền quá. Đối với nền chính trị Mỹ, chính phủ lớn nghĩa là 

chính phủ được tiêu nhiều tiền, được tuyển thêm nhân viên. Tất cả những người chống lại 

chính phủ lớn đó, họ được kêu gọi cùng với nhau đưa ra chủ trương phải giảm bớt ngân sách 

chính phủ, và một trong những điều họ muốn giảm là không áp dụng luật Obamacare. 

 RFI : Ông giải thích sao về sự kiện có nhiều người đi theo quan điểm chống luật Obamacare 

như vây ? 

Ngô Nhân Dụng : Đạo luật Obamacare, khi được đưa ra, đã từng bị rất nhiều người chỉ trích 

vì đã thay đổi cả hệ thống y tế của nước Mỹ, mà đứng trước một thay đổi qua lớn lao như vậy, 

nói chung dân chúng nước nào cũng rất lo ngại, không biết là tương lai ra sao. Trong một nước 

dân chủ, các chính sách của Nhà nước, cụ thể như luật về bảo hiểm y tế này, khó có thể nói 

ngay là đúng hay sai, vì chỉ có thể xác định đúng sai sau khi áp dụng. 

Làm thế nào để biết tiêu chuẩn đúng và sai ? Là khi áp dụng rồi, mới biết được là có bao nhiêu 

người được ích lợi nhiều hơn, bao nhiêu người bị thiệt hại do luật đó, nếu số người được lợi cao 

hơn hẳn số người bị thiệt, thì lúc đó mới biết được rằng đạo luật có lý. 

Còn trước khi áp dụng, chỉ suy nghĩ không thôi, thì tự nhiên là người ta sẽ có khuynh hướng là 

thấy đạo luật nào có vẻ rộng lớn quá, phức tạp quá, không biết là khi áp dụng sẽ ra sao, thì 

người ta sẽ không thích. Đó là một điều rất giản dị, và những ai không thích đạo luật, sẽ thấy 

biết bao khó khăn do đạo luật này gây ra, còn những người thích thì biết rằng sẽ có những cái 

lợi cho mình, nhưng họ cũng không chắc chắn. Do đó, dư luận dân chúng Mỹ đối với đạo luật 

Obamacare, ngay từ lúc đang được thảo luận, phần lớn không thích công cuộc cải tổ này. 

Nhóm Tea Party đã dựa vào cái đà của luồng dư luận đó để tập hợp những người chống đạo luật 

Obamacare, rồi sau đó, đưa ra những ý kiến chính của nhóm, để kêu gọi những người khác 

cùng ủng hộ họ, mà cái điều họ quan tâm nhất là không để cho chính phủ chi tiêu nhiều tiền 

quá. 

Mục đích của Tea Party trùng hợp với chủ trương của đảng Cộng hòa 

Thành ra, tất cả những ý kiến như là cắt giảm chi tiêu của chính phủ đều được họ ủng hộ, và sự 

kiện Tổng thống là người của đảng Dân chủ, còn đảng Cộng hòa trong phe đối lập đã khiến cho 

tự nhiên là đảng Cộng hòa cũng chủ trương là làm sao để chính phủ đừng chi tiêu nhiều quá. 
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