
Dự luật H.R.1 sẽ biến bầu cử Mỹ ‘giống Liên Xô cũ, Cuba và Bắc Hàn’ 

 

Dân biểu Cộng hòa Mo Brooks (bang Alabama) nói trên chương trình phát thanh 

SiriusXM của Breitbart News hôm 4/3 rằng dự luật H.R.1, nếu được ban hành 

thành luật, sẽ biến các cuộc bầu cử Mỹ thành các cuộc bầu cử tại Liên Xô cũ, Cuba 

hay Bắc Hàn. 

 

Dân biểu Mo Brooks: Dự luật H.R.1 sẽ biến bầu cử Mỹ ‘giống Liên Xô cũ, Cuba 

và Bắc Hàn’ 

 

Ông Brooks nói: “H.R.1 là văn bản luật tồi tệ nhất liên quan đến bầu cử trong lịch 

sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nó thực sự làm xói mòn nền cộng hòa của chúng ta 

hơn bất kỳ luật nào mà tôi đã từng được xem hoặc được nghe về, kể cả xem lại 

trong các sách lịch sử.  

 

Chẳng hạn như, nó đăng ký người 16 – 17 tuổi. Nó tự động đăng ký mọi người từ 

nhiều nguồn khác nhau như giấy phép lái xe, thẻ an sinh xã hội, hoặc bất kỳ giấy tờ 

nào từ các nguồn chính phủ”. 

“Nếu bạn chuyển từ một địa chỉ này tới một địa chỉ khác, bạn sẽ được đăng ký hai 

lần”, ông Brooks nói tiếp.  

“Ai đó như bản thân tôi, nếu Morris Jackson Brooks Jr. ở một nơi, nhưng Morris 

Jay Brooks Jr. ở một nơi khác, bạn được đăng ký 2 lần”. 

 

Ông Brooks cảnh báo rằng H.R.1, được đặt tên là Đạo luật vì Nhân dân, sẽ tạo điều 

kiện cho gian lận cử tri nếu nó được ban hành thành luật. 

“Nó sẽ là gian lận cử tri trên diện rộng”, ông Brooks nói. “Tóm lại, Đảng Dân chủ 

đã đang phớt lờ và hủy hoại báo cáo năm 2005 của Ủy ban về Cải cách Bầu cử 

Liên bang – một báo cáo của ủy ban lưỡng đảng do ông Jimmy Carter đứng đầu 

một phe và ông James Baker lãnh đạo phe còn lại và [Đảng Dân chủ] đã đang mở 

rộng những điều tồi tệ nhất mà báo cáo đó đã nói rằng chúng ta cần phải tránh”. 

Ông Brooks tuyên bố: “Nếu bạn đang nói về những người không có quốc tịch bỏ 

phiếu trong các cuộc bầu cử Mỹ. 

 

H.R.1 sẽ làm cho việc đó dễ dàng hơn bởi vì nó khiến một nhân viên bầu cử trở 

thành tội phạm hình sự nếu người này từ chối người không quốc tịch bỏ phiếu tại 

các cuộc bầu cử.  

 

Đó là điên rồ, nhưng đó là những thứ họ làm với luật đó bằng cách trói tay của 

nhân viên bầu cử của chúng ta, [bởi vì] họ sẽ sợ bị truy tố nếu họ gây khó cho một 

người không quốc tịch đang cố gắng bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử Mỹ”. 



“Ở một mức độ khác, báo cáo lưỡng đảng năm 2005 cho biết chúng ta cần phải tối 

thiểu hóa phiếu bầu đại trà qua thư, và tối thiểu hóa phiếu bầu vắng mặt, bởi vì đó 

là chỗ mà trò gian lận dễ xảy ra nhất”, ông Brooks nói thêm. “Đảng Dân chủ làm 

gì? Họ mở rộng những thứ đó kịch liệt. Hoàn toàn đi ngược với những gì chúng ta 

nên làm”. 

 

“Có hàng tá điều khoản trong luật này làm xói mòn tính bất khả xâm phạm và tính 

chính xác của các cuộc bầu cử, và những gì chúng ta đã thấy trong một vài nơi trên 

đất nước này trong năm 2020 có gian lận cử tri diện rộng, bây giờ sẽ trở nên phổ 

biến khắp Hoa Kỳ”, ông Brooks nhấn mạnh. 

“Tóm lại, với H.R.1, thì tính đáng tin cậy của các buộc bầu cử Mỹ sẽ giống với uy 

tín của các cuộc bầu cử tại Liên Xô, Cuba, Venezuela, hay Bắc Hàn. Chắc chắn, 

bạn có thể bỏ phiếu, nhưng phiếu bầu của bạn sẽ không được kiểm đếm”, Dân biểu 

Brooks nói. 

 

Đồng tình với ông Brooks, người dẫn chương trình của Breitbart Alex Marlow 

khẳng định: “[Dự luật H.R.1] cũng sẽ làm cho Đảng Dân chủ chiếm đa số mãi mãi. 

Đảng Cộng hòa sẽ không bao giờ thắng cử được nữa nếu luật này được thông qua”. 

 

Như Ngọc (Theo Breitbart News) 

GOP: Dự luật H.R.1 muốn cướp đoạt quyền lực, phá hoại bầu cử Các thống đốc và 

các nhà lập pháp đảng Cộng hòa trên toàn nước Mỹ cho biết những nỗ lực nhằm 

đảm bảo tính liêm chính, trách nhiệm và an ninh của tiến trình bầu cử có thể bị vô 

hiệu hóa nếu dự luật H.R.1 (Đạo luật vì Nhân dân) do Hạ viện đưa ra được thông 

qua. 

 

Người dân biểu tình chống gian lận bầu cử bên ngoài quốc hội bang Georgia hôm 

3/12 (Ảnh: Lin Leyu / Epoch Times) 

Những người phản đối H.R.1 cho biết dự luật này sẽ khiến các biện pháp nhằm 

đảm bảo an toàn và an ninh cho cuộc bầu cử bị xâm phạm nghiêm trọng. H.R.1 sẽ 

cho phép chính phủ liên bang quyền kiểm soát quá trình bầu cử bằng cách áp đặt 

mệnh lệnh cho các bang. 

 

Nó sẽ xóa bỏ các giao thức an ninh cơ bản mà các bang áp dụng và can thiệp vào 

việc các bang tự xác định năng lực và tư cách của cử tri. Đồng thời, nó cũng sẽ 

không cho phép công dân tham gia và phát biểu tự do; và không bảo đảm được tính 

chính xác của các danh sách đăng ký cử tri. 

 

Một số trong rất nhiều điều khoản của H.R.1 còn yêu cầu các bang thực hiện bầu 

cử sớm, đăng ký cử tri tự động, đăng ký cùng ngày, đăng ký bầu trực tuyến; khôi 



phục lại khả năng cho người phạm tội nghiêm trọng được bỏ phiếu; thực hiện bỏ 

phiếu vắng mặt vô điều kiện; cũng như yêu cầu bỏ phiếu sớm 15 ngày. 

 

Luật cũng yêu cầu các bang đăng ký tự động tất cả người trưởng thành từ các cơ sở 

dữ liệu của tiểu bang và quốc gia, bất kể tình trạng tư cách công dân. Điều này có 

thể chấm dứt việc nhận dạng cử tri. Ngoài ra, luật cũng đề nghị các tiểu bang chấp 

nhận phiếu bầu vắng mặt tới 10 ngày sau Ngày bầu cử. 

 

Nhiều bang, gồm các bang chiến trường chủ chốt, đang cố gắng huỷ bỏ các quy 

định bầu cử đã bị thay đổi do đại dịch virus Vũ Hán sau những bất thường về bầu 

cử đã xảy ra trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 3/11. 

 

Cử tri đã chất vấn về tính thiếu nhất quán trong quá trình bầu cử, từ kéo dài việc bỏ 

phiếu qua thư, bỏ phiếu sớm, nới lỏng các quy định xác minh danh tính, và kéo dài 

thời hạn tiếp nhận phiếu bầu.  

Nhằm giải quyết những lo ngại của các cử tri đảng Cộng hòa tại các bang như 

Georgia, Pennsylvania, và Arizona, các nhà lập pháp đang cố gắng ban hành luật 

để hỗ trợ các khu vực mà cử tri thấy có khả năng gian lận do các quy định bầu cử 

bị nới lỏng. 

 

Trong khi đó, các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện nhất trí ủng hộ và thông qua 

H.R.1, nói rằng nó sẽ mở rộng quyền biểu quyết và “quét sạch tham nhũng” trong 

nền chính trị. 

 

Phản ứng lại dự luật, hôm thứ Hai, thành viên cao cấp nhất của Uỷ ban Quy tắc Hạ 

viện, ông Tom Cole (đảng Cộng hòa – bang Oklahoma) nói rằng tên gọi của dự 

luật là một sự nhầm lẫn lớn. 

“Tôi cho rằng tên gọi của dự luật này đã bị đặt nhầm vì tôi không thấy rằng dự luật 

này có bất cứ điều gì liên quan tới người Mỹ,” ông Cole nói. “Đây là một dự luật 

để duy trì phe đa số Dân chủ như hiện tại. Đây là một dự luật của phe đa số, cho 

phe đa số, và nhằm bảo vệ phe đa số nắm quyền trong nhiều năm tới.” 

 

Các đảng viên Cộng hoà khác tại Hạ viện, gồm lãnh tụ phe thiểu số Kevin 

McCarthy, gần đây đã lên tiếng phản đối dự luật cải cách bầu cử sâu rộng này, nói 

rằng đó là sự thâu tóm quyền lực của đảng Dân chủ. 

“Công chúng Mỹ sẽ bị thiệt thòi nhất vì chúng ta sẽ mất tự do,” ông McCarthy nói 

trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News. 

 

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (đảng Dân chủ, bang Oregon), người bảo trợ chính 

của H.R.1, gọi những nỗ lực của đảng Cộng hòa là “phản dân chủ.”  



“Đang có sự bùng nổ trong hoạt động của các thống đốc và nhà lập pháp đảng 

Cộng hòa trên toàn quốc nhằm nỗ lực thông qua các dự luật để ngăn chặn người 

dân đi bỏ phiếu,” ông Merkley nói. “Đối với tôi, đây là việc làm hoàn toàn phản 

dân chủ.” 

 

Tại Georgia, Thượng viện bang đã thông qua đạo luật buộc các cử tri nộp bản sao 

giấy tờ nhận dạng cử tri đối với những người bỏ phiếu vắng mặt. 

Tại Pennsylvania, các nhà lập pháp nói họ sẽ bãi bỏ hệ thống bầu cử qua thư 

“không lý do” năm 2019 của bang. 

 

Hồi tháng trước, các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tiểu bang, ông Patrick Stefano 

và Doug Mastriano cho biết họ dự định giới thiệu dự luật nhằm bác bỏ những điều 

khoản bỏ phiếu qua thư “không lý do” được đưa ra cách đây hai năm. 

“Bằng cách xoá bỏ các điều khoản luật cho phép bỏ phiếu qua thư không lý do, 

chúng ta có thể lấy lại một chút tin tưởng vào tính liêm chính trong các cuộc bầu 

cử của chúng ta,”các Thượng nghị sĩ viết. 

 

Chủ tịch Ủy ban hành chính Hạ viện, bà Zoe Lofgren (đảng Dân chủ, bang 

California) nói với các đồng nghiệp tại cuộc họp của Ủy ban Quy tắc hôm thứ Hai 

rằng đạo luật của các nhà lập pháp liên bang sẽ dẫn đến việc chèn ép cử tri và rằng 

H.R.1 bảo đảm quyền bầu cử của mỗi người. 

“Nhiều bang hiện đang đưa ra các dự luật để chèn ép cử tri một cách đáng báo 

động, các dự luật nếu trở thành luật sẽ gần như chắc chắn tước quyền bầu cử của 

các cử tri với lý do đảm bảo tính liêm chính trong bầu cử,” bà Lofgren nói. 

 

Các nhà bảo trợ dự luật nói trong một tuyên bố báo chí ngày 4/1 rằng H.R.1 là một 

dự luật “chống tham nhũng” được đưa ra để chống lại việc chèn ép cử tri, sắp xếp 

gian lận khu vực bầu cử và lợi ích đặc biệt của tiền bẩn.” 

“H.R.1 sẽ bảo vệ quyền bầu cử, bảo đảm tính liêm chính trong các cuộc bầu cử, 

yêu cầu các quan chức bầu cử chịu trách nhiệm và chấm dứt lợi ích đặc thù lớn của 

tiền bẩn trong nền chính trị của chúng ta,” 

 

Bà Pelosi, bà Lofgren và Chủ tịch lực lượng đặc nhiệm cải cách của Đảng Dân chủ 

John Sarbanes cùng tuyên bố. 

 

Lê Vy (theo Epoch Times) 
 


