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Nhà Nước “Mỹ” Hay hay Dở ? 
 

Phan ĐìnhTăng 

 

 Từ xưa chính phủ có rất nhiều quyền  

để  trị nước. 

 Sau  nầy  cộng sản  cho : "Dân làm chủ, 

chính phủ quản lý". Nhưng trên thực tế Đảng, 

đại diện cho dân, làm chủ điều khiển chính phủ. 

Cho nên khi đi học tập cải tạo tôi thường nghe 

câu châm biếm: "Đừng ‘no’ (lo), để cho nhà 

nước ‘no’ (lo)”! 

 

 Thuyết tư bản, như Mỹ, thì chủ trương 

có một chính phủ yếu để cho tư bản lộng quyền 

để phát triển  kinh tế  và quốc phong. 

 

 
 

Khó mà biết ai là đúng ? 
 

 Như hiện nay người ta bàn tán rất nhiều 

về việc chính phủ mới của Mỹ quốc muốn  ôm 

lấy  bảo hiểm sức khỏe cho dân.  Một số người 

theo, một số người chống rất mạnh. Ở các nước 

chính phủ giữ bảo hiểm cho dân từ lâu, như ở 

Pháp, thì tôi thấy người dân có nhiều quyền lợi. 

  

 Lúc còn là sinh viên ở Paris tôi được 

bảo hiểm hoàn toàn mà không mất xu nào hết.  

Đi chữa răng, chữa mắt, không mất tiền. Một 

hôm tôi đưa nhà tôi vào bệnh viện ở Paris mấy 

ngày. Tôi  nghe nói  vị bác sĩ  được  chính 

phủ mời vào làm việc ở bệnh viện và chính phủ 

cấp  cho  bác sĩ mấy chục cái  giường  để  cho 

khách hàng riêng của bác  sĩ coi như bệnh viện 

tư của bác sĩ. 

 
  

 Khi về nhà rồi thì có một bà nhân viên 

của sở An Sinh Xã Hội đến nhà tôi để chỉ cho 

chúng tôi làm giấy tờ để xin hoàn lại phí tổn. 

Bà nói chính phủ sẽ trả lại hết. Nhưng nếu ông 

có bảo hiểm ở sở ông làm thì sẽ được trả thêm 

7,000 francs. Tôi lên hỏi anh kế toán, anh nói: 

“có, đưa giấy tờ tôi làm cho”. Như vậy, nằm 

bệnh viện không mất tiền mà còn được thêm 

7,000 francs. Tôi cảm ơn bà nhưng muốn biết 

tại sao bà để thì giờ nhiều để làm việc ấy. Bà ta 

nói vì làm việc cho chính phủ, nếu có người 

không biết lãnh hết quyền lợi thì năm sau ước 

lượng ngân sách sẽ thiếu hụt. 
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 Nhưng ở Mỹ  đã giao bảo hiểm  cho tư 

nhân từ lâu thì nay không biết sẽ ra sao? Vì vậy 

mà khi vị dân cử địa phương thuộc đảng Cộng  

Hoà mời tôi đến  họp để bàn về việc ấy, tôi  

không đến vì  không biết nói sao? Tôi nghĩ 

là các hãng bảo hiểm, bác sĩ, và bệnh viện chắc 

là chống.  

 Xem truyền hình thấy họ khen dân biểu 

cộng hòa Melancon bỏ phiếu chống mà lại chê 

dân biểu cộng hòa duy nhất Joseph Cao Quang 

Ánh đã bỏ phiếu thuận.  Nhưng có một nhóm 

người khác khen DânBiểu Joseph Cao là đã 

thương xót các em bé nghèo nàn bệnh hoạn nên 

đã can đảm làm trái ý các nhà giàu. Tôi tin rằng 

Mỹ sẽ đi đến một giải pháp trung dung để đi 

đến mục tiêu cải cách việc quan trọng này. 

 
 Riêng về bản thân tôi thì đã theo chính  

phủ từ nhỏ. Từ lúc vào trường trung học Khải 

Định  ở Huế  tôi đã nhận  học bổng  toàn phần 

của  chính  phủ vào ở nội trú, ăn ở không mất 

một xu nào hết!  Khi vào Sài Gòn học trường 

công Petrus Ký tôi được học bổng toàn phần 

của Thống Đốc  Phan Văn Giáo.  

 

 Khi du học ở Pháp  thì được  học bổng  

của Quốc Trưởng Bảo Đại.  Muốn được học  

bổng  của  nhà  nước thì phải học trường công  

không  được học trường tư. Ở nước ta thời  

Pháp thuộc cũng như ở Pháp chính phủ rất  

mạnh.   

 Phải học  trường  công  mới  có  giá trị. 

Khi học xong tiểu học thi vào trường trung học 

Khải Định ở Huế rất khó, mặc dầu có biết bao  

nhiêu  trường tư: Việt  Anh, Providence, 

Pellerin,  v...v… 

 Sang Pháp muốn vào học trường  kỹ sư 

của  chính phủ rất khó. Đậu tú tài rồi phải học 

thêm ít nhất là 2 năm mới cho thi vào. Thi rất  

khó, vì họ nhận rất ít sinh viên. Đó còn là vào  

học để ra làm tư. 

  Nếu muốn khi tốt nghiệp xong vào làm  

cho chính phủ thì lại  khó hơn nữa. Phải thi  

vào trường  Bách Khoa học 3 năm. Khi tốt 

nghiệp  phải đậu cao mới cho vào  Trường Cầu 

Cống. Khi học  được lãnh  lương như  công 

chức, khi  ra  được  đi  làm  trưởng một 

Arrondissement.  Làm ít nhất là 10 năm thì mới 

được xin ra làm  tư,  nếu muốn. 

 

 Bị ảnh hưởng nên tôi vẫn tin chính phủ 

hơn và theo làm việc cho chính phủ. Lương 

bổng không nhiều nhưng công việc thư thả hơn, 

mà sau này về hưu vững hơn.  

 Ở thị xã New Orleans chỉ làm việc một 

ngày có 7 giờ  lại có 15 phút  giải lao sáng và  

chiều. 

 Lương ít nhưng khi về hưu thì quyền lợi

 nhiều  hơn. Tuy vậy tôi vẫn không hiểu khi  

chính phủ Mỹ ôm lấy bảo hiểm sức khỏe cho 

dân thì sẽ làm ra sao? 

 Nếu theo đường lối chính trị tuyến 

những hang tư làm thì sinh ra tệ đoan hối lộ, 

tiêu tiền phí phạm, như hiện nay các nhà chính 

trị cao cấp đang bị án tù quá nhiều, thì không 

tốt. 

 

Ta thử đợi xem Mỹ Quốc quyết định ra sao? 

 


