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[Ph0ng d�ch m�t �o�n c�a cu�n sách nhan �( "Hard Ball" (t�m d�ch là 
Banh ��c) c�a ông Chris Matthews, bình lu"n gia nh"t báo San 
Francisco Chronicle và tho�i ch� (talk show host) ch��ng trình ��i tho�i 
"Hard Ball" trên hai �ài truy(n hình CNBC và MSNBC, do nhà xu�t bn 
Simon & Schuster �n hành n�m 1999 d� i d�ng bìa gi�y (paperback)]. 

 
 
 
 

�t m�i t��ng quan ��t trên s* tin c(y l2n 
nhau có th� b� �& v  vì m�t �i�u ch�a �áng 

xem là m�t s* ph�n b�i. Ng��i ta m�t tin t� ng   
��ng minh c�a mình m�t th�i gian khá dài tr��c khi 
tr��ng c� ��i ph��ng lên. H�i b�t c m�t chính tr� 
gia nào và ng��i n�y s+ nói cho bi�t ng��i dân tráo 
tr  ra sao. "ó là lý do các chính tr� gia tinh khôn 
luôn luôn c� g	ng chng t� s* trung thành c�a mình 
��i v�i các �ng h� viên. 

Quý v� có �� ý r�ng các s* chuy�n bi�n 
trong n�n kinh t� g�n nh� t��ng ng v�i l�ch trình 
chính tr�? Nh�ng s* trì tr� kinh t� th��ng x2y ra 
trong n�m ��u sau khi m�t t&ng th�ng th	ng c,. 
Còn nh�ng s* ph�c h�i kinh t� thì ��!c d* tính �� 
��t mc �� cao nh�t vào lúc n��c nhà s	p b��c vào 
m�t mùa chính tr� m�i. M�t ông t&ng th�ng bi�t 
r�ng ông ph�i hoàn t�t nhi�m k$ v�i m�t n�n kinh t� 
�ang lên. N�u ông s	p bài tr� l�m phát và c	t m�t 
s� ch��ng trình tr! c�p, ông ph�i làm ngay t� ��u 
nhi�m k$ �� s* �au ��n s+ ��!c quên �i trong cu�c 
b�u c, s	p t�i. 

Machiavelli (m�t chính khách và tri�t gia 
chính tr� n&i ti�ng ng��i Ý vào cu�i th� k- th 15 
và ��u th� k- th 16, tác gi� cu�n “ The Prince” )* 
�ã nói: “ T&n h�i ph�i ��!c gây luôn m�t l�n vì càng 
ít c�m th�y s+ càng ít làm mích lòng, trong lúc ân 
hu� ph�i ��!c ban m&i l�n m�t ít �� s* h� ng th� 
s+ ��!c ngon lành h�n.”   

Ph�n th hai c�a l�i khuyên b�o n�y gi�i 
thích t�i sao các chính tr� gia không nh�ng c� g	ng 
làm xong s�m các vi�c x�u (dirty work) c�a mình 
mà còn b�o ��m s* phát xu�t m�t ngu�n ân hu� ��u 
��u trong nh�ng tháng tr��c cu�c b�u c,. Nh�ng 
ng��i dân c, ph�i ��!c xem nh� �ã trung thành 
cung c�p d�ch v� trong lúc c, tri �ang xét �oán 
ph2m ch�t c�a d�ch v� �ó. N�m 1984, T&ng Th�ng 
Ronald Reagan tái �	c c, v�i m�t s� phi�u l�n. C, 
tri �ã tín nhi�m ông vì s* ph�c h�i kinh t� nhanh 
chóng n�m 1983 ch không ph�i vì s* trì tr� kinh t� 
tr��c �ó mà bây gi� h
 v2n còn ch�u �nh h� ng. 
Ng�!c l�i, n�u m�t chính tr� gia g�p khó kh�n trong 
th�i b�u c,, không ai nh� ��n nh�ng �i�u t�t �#p 
mà ông �ã làm hai n�m tr��c. 
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D2n chng: Jimmy Carter. Sau khi nh(m 
chc n�m 1977, T&ng Th�ng Carter xúc ti�n m�t 
ch��ng trình kích thích kinh t� v�i các bi�n pháp 
gi�m thu� và gi�m thi�u th�t nghi�p, không k� gì 
��n hi�m h
a l�m phát. "�n g�n h�t nhi�m k$, �úng 
vào n�m ông ra tái ng c,, ông m�i b	t ��u “ xi�t bù 
lon” . Không nh�ng ông c, ông Paul A. Volcker, 
môt ng��i tích c*c ch�ng l�m phát làm ch� t�ch 
Ngân Hàng Trung /�ng, ông còn làm m�t vi�c 
khác th��ng là rút l�i k� ho�ch ngân sách hàng n�m 
�ã so�n th�o và �� trình  m�t k� ho�ch m�i v�i 
nh�ng c	t gi�m ngân sách quá �áng cho m�t n�m 
b�u c,. S* t* t, chính tr� ��c nh�t hi�n nhiên h�n là 
tr��ng h!p c�a c*u Phó T&ng Th�ng Walter F. 
Mondale khi ông tuyên b� tr��c "�i H�i Toàn 
Qu�c "�ng Dân Ch� n�m 1984 r�ng ông s+ t�ng 
thu� n�u ��!c �	c c, T&ng Th�ng. (C� hai ��u b� 
Ronald Reagan �ánh b�i.) 

Câu chuy�n c& �i�n v� s* ng	n trí nh� c�a 
c, tri �ã ��!c ghi l�i b i Th�!ng Ngh� S� Alben W. 
Barkley c�a ti�u bang Kentucky, sau n�y tr  thành 
Phó T&ng Th�ng c�a T&ng Th�ng Truman. N�m 
1938, Barkley ra tái ng c, vào Th�!ng Vi�n; ��i 
ph��ng là Th�ng "�c A. B. “ Happy”  Chandler, sau 
n�y n&i ti�ng trong chc v� t&ng �y tr� ng dã c�u. 
Trong cu�c tranh c,, Barkley thích k� l�i chuy�n 
m�t c, tri vùng thôn quê mà ông �ã g
i �i�n tho�i 
trong tu�n l� tr��c ngày b�u c, và khám phá r�ng 
c, tri �ó �ang ngh. ��n vi�c b� phi�u cho Th�ng 
"�c Chandler. Barkley nh	c l�i nh�ng �i�u ông �ã 
làm cho c, tri �y l�n l�!t v�i t� cách là bi�n lý, 
th2m phán, dân bi�u, r�i th�!ng ngh� s�. 

“ Tôi nh	c l�i tôi �ã giúp xây m�t con ���ng 
vào trang tr�i c�a ng��i �y, �ã ��n vi�ng th�m 
ng��i �y t�i m�t quân y vi�n   Pháp khi ng��i �y b� 
th��ng trong "� Nh�t Th� Chi�n, �ã giúp ng��i �y 
��!c h� ng ph� c�p c�� chi�n binh, �ã lo li�u cho 
ng��i �y ��!c vay ti�n t� C� Quan Tín D�ng Nông 
Thôn, �ã xin cho ng��i �y ��!c vay ti�n t� qu- cu 
c�p thiên tai khi nhà ng��i �y b� h� h�i vì l�t.”  

“ Làm sao anh có th� ngh. s+ b� phi�u cho 
Happy?”  Barkley h�i ng��i �y. “ Tôi ch	c anh còn 
nh� t�t c� nh�ng �i�u tôi �ã làm cho anh!”  “:,”  
ng��i �y tr� l�i, “  tôi nh�. Nh�ng tôi h�i ông, g�n 
�ây ông �ã làm ��!c cái gì cho tôi?”   

C�m ngh. n�y r�t ph& thông. Ng��i dân 
�ánh giá m�i t��ng quan gi�a h
 và nh�ng ng��i 
dân c, chi�u theo nh�ng vi�c làm g�n dây. G i m�t 
thi�p m�ng Giáng Sinh có th� duy trì m�t giao liên 
cá nhân hay doanh nghi�p, không g i có th� c	t �t 
giao liên �ó. Các chính tr� gia khôn khéo ��u bi�t r� 
di�u �y. 

M�t th�i gian ng	n sau khi tôi vào làm vi�c 
  Th�!ng Vi�n,  x�p c�a tôi, Th�!ng Ngh� S� Frank 
Moss c�a ti�u bang Utah, quy�t ��nh trình m�t tu 
chính án mà tôi �ã d* th�o v� v�n �� l��ng t�i 
thi�u. Tôi �� ý r�ng, qua nhi�u n�m, nh�ng s* gia 
t�ng l��ng t�i thi�u ��!c ch�p thu(n ��nh k$ b i 
Qu�c H�i luôn luôn r(p theo các s* gia t�ng ch. s� 
c�a giá sinh ho�t và hi�u n�ng s�n xu�t. Tu chính án 
tôi �� ngh� lên Th�!ng Ngh� S� Moss s+ có hi�u l*c 
gia t�ng hàng n�m l��ng t�i thi�u m�t cách t* ��ng 
theo hai ch. s� n�y. Tôi ngh. r�ng tu chính án n�y s+ 
thu hút s* �ng h� m�nh m+ c�a các th�!ng ngh� s� 
thân lao ��ng thu�c "�ng Dân Ch�, nh�ng nó ch. 
lôi kéo ��!c m��i l�m phi�u.    

V� sau, tôi hi�u ��!c lý do. Các chính tr� gia 
"�ng Dân Ch� không mu�n b� m�t c� h�i �� t�ng 
l��ng t�i thi�u vài ba n�m m�t l�n, m�t công c� 
giúp h
 l�y lòng dân lao �ông trong ��n v� và duy 
trì s* h!p tác c�a các t& chc lao ��ng v�i ngh� 
trình chính tr� c�a ��ng. Gài nh�ng s* t�ng l��ng 
�y vào trong m�t thang máy t* ��ng s+ làm cho các 
lãnh t� lao ��ng l2n các chính tr� gia m�t nh�ng c� 
h�i quý báu �ó. 

Vì lý do n�y nhi�u v� dân bi�u và th��ng 
ngh� s� �ã r�t l�y làm ti�c là m�y n�m tr��c h
 �ã ra 
lu(t ch. s� hóa ph� c�p An Ninh Xã H�i, b�ng cách 
cho ph� c�p n�y t* ��ng gia t�ng theo s* gia t�ng 
c�a giá sinh ho�t, và vì v(y �ã t* �ánh m�t c� h�i 
�� k� công r�ng Qu�c H�i �ã m�t l�n n,a gia t�ng 
ph� c�p cho nh�ng ng��i già túng thi�u. H
 c�ng 
��c r�ng h
 �ã không ch. s� hóa h� th�ng thu� l!i 
tc: tr��c �ây, h
 �ã ��!c ti�ng t�t là �ã gi�m b�t 
thu�, trong khi th*c s* h
 ch. làm cho t�c �� c�a s* 
“ nh�y c�p”  (bracket creep) trong thang thu� ch(m 
l�i.     

Dân Bi�u James A. Burke c�a ti�u bang 
Massachusetts �ã không quên bài h
c n�y. Sau khi 
�	c c, l�n ��u tiên vào Qu�c H�i trong th(p niên 
1970, ông ��!c Ch� T�ch H� Vi�n John W. 



S1 82 - THÁNG 01/2004 TRANG 83  
 
 

 

McCormack, m�t b�n d�ng vi�n t� Massachusetts, 
h�i xem ông có �i�u gì c�n giúp �  cho ��n v� c�a 
ông. Vâng, Burke nói, có m�t �i�u: ông mu�n chính 
ph� liên bang trùng tu nhà riêng c�a John Quincy 
Adams; sau khi r�i gh� t&ng th�ng, ông Adams �ã 
��i di�n cho ��n v� trong m��i b�y n�m cu�i cùng 
c�a ��i ông. Vi�c n�y có th� làm cho Jimmy Burke 
tr  thành m�t anh hùng trong ��n v� c�a ông. 
McCormack h�i vi�c n�y s+ t�n bao nhiêu ti�n. “R, 
kho�ng b�y m��i l�m ngàn �ô la,”  Burke tr� l�i. 
McCormack m.m c��i. Chi�u t�m quan tr
ng c�a 
d* án, Burke có th� ��!c c�p toàn b� ngân kho�n 
trong nhi�m k$ n�y. "�n �ây, Burke t� v� �u t� và 
h�i: “ Ông có th� ch. c�p ba m��i ngàn  thôi, cho 
giai �o�n ��u? Tôi không mu�n hoàn thành toàn th� 
d* án trong m�t n�m!”   

"�u th(p niên 1970, Dân Bi�u Henry S. 
Reuss c�a ti�u bang Wisconsin �� trình m�t d* lu(t 
�� t�o môt chc can thi�p viên liên bang (federal 
ombudsman) �� giúp dân chúng trong vi�c giao 
thi�p v�i các c�p chính quy�n liên bang   ��a 
ph��ng, �  gánh cho v�n phòng các th�!ng ngh� s� 
và dân bi�u kh�i m�t th�i gi�  làm cái công vi�c 
khó kh�n và b*c d
c n�y. D* lu(t ��!c xem nh� là 
m�t ý ki�n r�t hay. M�y ch�c dân bi�u ghi tên �  
��u cho d* lu(t. Tuy nhiên, d* lu(t n�y không �i 
��n �âu vì không có dân bi�u vai v� nào trong Qu�c 
H�i l�i ch�u �� cho nh�ng công chc không do dân 
c, ��!c nh(n ti�ng khen �ã giúp dân chúng gi�i 
quy�t nh�ng v�n �� c�a h
 v�i chính ph�. "ó là 
công vi�c mà các ngh� s� và dân bi�u �ã v(n ��ng 
cho ��!c tái �	c c, �� làm, n�m n�y qua n�m khác.  

N�m 1932, James A. Hagerty, lúc �ó là 
thông tín viên c�a nh(t báo New York Times và sau 
n�y là phát ngôn viên c�a T&ng Th�ng Eisenhower, 
�ã hi�n m�t l�i c� v�n t��ng t* cho Jesse I. Strauss, 
t&ng giám ��c công ty Macy’ s. Strauss nói v�i 
Hagerty r�ng ông có ý ��nh giúp m�t s� ti�n l�n cho 
Franklin D. R�osevelt vì không nh�ng ông �ng h� 
s* ng c, t&ng th�ng c�a FDR mà ông còn mu�n 
��!c m�t chc v� trong chính ph� m�i n�u FDR 
th	ng c,. Ông sMn sàng bi�u ngay m�t l�n m��i l�m 
ngàn �ô la cho FDR, m�t s� ti�n l�n lúc b�y gi�.  

Hagerty r�t kinh ng�c. “"ó là m�t s* �óng 
góp l�n,”  ông nói. “"�ng bi�u t�t c� m�t l�n. Lúc 

��u bi�u n�m ngàn và nói cho h
 bi�t là n�u c�n 
thêm h
 có th� tr  l�i. N,a ch�ng cu�c tranh c,, th� 
nào h
 c�ng tr  l�i. Lúc �ó bi�u thêm n�m ngàn n,a 
và b�o h
 r�ng ��y là t�t c� s� ti�n anh ��nh �óng 
góp. Ch�ng m�t tu�n tr��c ngày b�u c,, h
 s+ c�n 
ti�n ��n n&i có ng��i s+ ��a ý ki�n là nên thuy�t 
ph�c anh ��n cu giúp. H
 có th� ng�n ng�i ��a 
m�i ra câu anh nh�ng cu�i cùng h
 s+ làm vi�c �ó, 
m�t cách mi�n c�4ng. "ó là lúc anh bi�u cho h
 
n�m ngàn chót. H
 s+ r�t bi�t �n, nhi�u, nhi�u h�n 
là n�u anh bi�u t�t c� s� ti�n m�t l�n và h
 chi tiêu 
h�t ngay t� ��u.”   

FDR th	ng c, và Strauss ph�c v� nhi�u n�m 
v�i t� cách là "�i S Hoa K$ t�i Pháp.  

Martin Agronsky, m�t ký gi� �ã thông tín v� 
th� �ô Hoa Th�nh "�n t� th(p niên 1940, k� m�t 
chuy�n sau �ây v� New York bi�u t�!ng tr�ng thái 
“ Ông �ã làm gì cho tôi g�n �ây”  c�a thành ph� n�y 
và c�ng có th� là c�a b�t c m�t ch& nào khác trên 
��t M'. 

Có m�t bà bán bánh ‘bagel’  trong nhi�u n�m 
trên ��i l� Madison. C�ng trong nhi�u n�m, có môt 
ng��i �àn ông m&i bu&i sáng �i ngang qua gian 
hàng nh� c�a bà   góc ���ng và b� m�t ��ng 
‘quarter’  (25 xen) vào trong lon �*ng ti�n c�a bà. 
Ch�a có l�n nào ông �y �òi bà ��a cho ông m�t cái 
bánh ‘bagel’ . Sau 15 n�m nh� v(y, m�t ngày n
 bà 
già �ón ông l�i và nói: “ Ông có phi�n gì n�u tôi h�i 
ông m�t câu?”  Ng�c nhiên, ng��i �àn ông tr� 
l�i:” Tôi ngh. bà s+ h�i t�i sao trong bao nhiêu n�m 
tôi ��a cho bà m�t ��ng ‘quarter’  và tôi ch�a bao 
gi� �òi bà ��a cho tôi m�t cái bánh ‘bagel’  nào c�.”   

“ Không ph�i,”  bà �y nói. “ Câu h�i c�a tôi là, 
ông có bi�t r�ng giá m�t cái bánh ‘bagel’  bây gi� là 
50 xen hay không?”    

 

Chú thích *: Nh�ng ch� trong khung (    ) là do 
ng��i d�ch chua thêm. 
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Thu Này Cho Ta 
 

 

Hôm nay v( h�p b�n n�m  x�a 
H n h! m�ng vui l�n ng"m ngùi 

Ba tám Thu r�i xa cách bi�t 
Gió nào gom l�i cnh Thu nay 

 
Ngày xa x�a �ó ta còn h�c 

@ c m�ng công thành ���c duyên may 
Ra tr��ng m�ng b�n:” Công danh �y 

Cho th0a bao n�m sách mi�t mài.”  
 

N�a trái ��a c	u xa cách x� 
Ta cùng vui h�p m$t n�i �ây 

Nh�ng sao lòng c� v��ng v��ng nh  
B�n m�t, b�n còn t�i ch�n quê 

 
“ Phú-Th�”  gi� �ây bi�t có còn 

N�ng vàng soi �#p l�i tr��ng x�a 
Hay th�i gian �ã phôi phai �% 
Rêu ph� s��ng che l�p l�i v( 

 
Nh  th��ng tr��ng c� b�n hi(n x�a 

Cách bi�t bao Thu v�n ngóng ch� 
Ngày nay nâng chén ta cùng chúc: 

“ Muôn thu! thu còn (�#p) nh� Thu nay.”  
 
 

Liên Tran Nguyên 
Houston, 09/21/03 


