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Hạ Viện vừa bỏ phiếu xong 
chiều ngày 13 tháng 1 để truất 
phế stupid Trump lần thứ nhì! 
Số phiếu là 232 trên 197 để 
impeach Trump với 10 dân 
biểu Cộng Hòa cùng bỏ phiếu 
thuận với phe Dân Chủ để hạ 
bệ Trump. Đây là điều tương 
phản với lần impeachment 
năm ngoái, không có một dân 
biểu Cộng Hòa nào bỏ hàng 
ngũ để chơi Trump! 
Trong số 10 dân biểu Cộng 
Hòa này, đặc biệt nhất là bà 
Liz Cheney, vai vế đứng hàng 
thứ ba trong giới lãnh đạo 
Cộng Hòa tại Hạ Viện. Liz 
Cheney cũng là con gái của 
cựu phó tổng thống Dick 
Cheney thời George W Bush, 
hai bố con là loại Cộng Hòa 
bảo thủ hạng nặng. Nhưng 
gần đây Liz Cheney đã đả kích 
Trump nhiều lần và riêng với 
tội của Trump lần này, hô hào 
nổi loạn, Cheney đã tuyên bố 
thẳng thừng như sau: 
 
“ Chính tổng thống Hoa Kỳ là 
người đã kêu gọi đám vô lại 
này, đã tụ họp đám vô lại và 
đã châm ngọn lửa cho cuộc 
tấn công này. Mọi việc xảy ra 
chỉ vì do tổng thống 
này……Chưa bao giờ có một 
phản bội lớn lao hơn do một 
tổng thống của Hoa Kỳ đối với 
chức vụ của mình và đối với lời 
thề nguyền bảo vệ Hiến 
Pháp”. 
 

Với Liz Cheney mở đường, 
thêm 9 dân biểu Cộng Hòa 
khác đã bỏ hàng ngũ để bỏ 
phiếu thuận truất phế Trump. 
Và sau cùng kết quả chính 
thức đã được công bố chiều 
thứ tư 13 tháng 1. Trump là 
tổng thống đầu tiên trong lịch 
sử Hoa Kỳ bị truất phế 2 lần do 
Hạ Viện bỏ phiếu! Và lần thứ 
hai này xảy ra dù Trump chỉ 
còn tại chức thêm 6 ngày nữa 
trước khi bị đuổi ra khỏi White 
House! 
 
Tuy nhiên còn vụ xử án 
impeachment trên Thượng 
Viện. Mitch McConnell không 
chịu triệu tập phiên họp 
Thượng Viện khẩn cấp để xử 
án Trump nên vụ xử án này sẽ 
xảy ra sau khi Biden đã trở 
thành tổng thống vào ngày 20 
tháng 1. 
 
Tuy nhiên McConnell lần này 
khác với vụ xử án truất phế 
Trump năm ngoái. McConnell 
tuy chưa chính thức tuyên bố 
nhưng theo những bàn luận 
của thủ lãnh Thượng Viện này 
với các thượng nghị sĩ Cộng 
Hòa khác, McConnell có vẻ 
nghiêng về quyết định muốn 
xử Trump có tội lần này!  
 
Lý do là McConnell muốn gạt 
Trump ra khỏi đảng Cộng Hòa, 
không để cho tác oai tác quái 
như trước. Vì sau khi Thượng 
Viện có hơn 2/3 số thượng 
nghị sĩ bỏ phiếu thuận để buộc 
tội Trump, một cuộc bỏ phiếu 
ngay sau đó để tước quyền 
Trump không bao giờ được ra 
ứng cử trở lại hay giữ bất kỳ 
chức vụ nào khác, chỉ cần số 
phiếu với đa số thường không 

cần phải trên 2/3 số phiếu 
thuận. 
 
Có nghĩa nếu McConnell 
thuyết phục được thêm 17 
thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác 
bỏ phiếu với 50 thượng nghị sĩ 
Dân Chủ, Trump sẽ là tổng 
thống đầu tiên trong lịch sử bị 
impeach 2 lần và lần thứ nhì bị 
xử có tội, dù là xử án sau khi 
Trump đã xuống chức! Điều lợi 
cho McConnell và các tay 
Cộng Hòa ôn hoà khác là sẽ 
gạt bỏ được ảnh hưởng của 
Trump trên đảng Cộng Hòa, 
cũng như ngăn chặn được 
Trump không thể ra ứng cử lại 
vào năm 2024. 
 
Như thế Trump vừa bị Hạ Viện 
impeach lần thứ hai và nhiều 
phần trong phiên xử tại 
Thượng Viện sẽ bị kết tội. 
Mộng ra ứng cử trở lại 4 năm 
đến coi như tiêu tan. Lý do là 
rất nhiều tay thượng nghị sĩ 
Cộng Hoà có tham vọng làm 
tổng thống và sẽ ra tranh cử kỳ 
tới, sẽ kết tội Trump, để chặt 
được Trump hòng chính mình 
còn ra tranh cử được. Những 
tay vô tư cách như Ted Cruz, 
Josh Hawley, chạy theo 
Trump trước kia, lần này sẽ bỏ 
phiếu kết tội Trump để vừa gỡ 
tiếng, vừa có hy vọng ra tranh 
cử tổng thống kỳ tới! 
 
Ngoài ra Trump sẽ bị bộ Tư 
Pháp và công tố viện tại 
Washington, DC lên án và kết 
tội là chủ mưu trong vụ nổi 
loạn và tấn công tòa nhà Quốc 
Hội, khép vào tội phản loạn 
sedition với bản án 20 năm tù 
nếu xử có tội. 
 



 

Ngoài chuyện pháp lý, Trump 
hiện đang bị các công ty lớn 
bỏ rơi hết, các businesses của 
Trump Organization hiện đang 
lỗ lã nặng, nay bị mọi người 
tẩy chay hết. Như PGA golf 
tournament hủy bỏ chuyện tổ 
chức tại sân golf của Trump. 
Trump nghe tin này mặt xanh 
như tàu lá, run lẩy bẩy giận dữ 
không nói nên lời! Rồi còn nhà 
băng Deutsche làm ăn với 
Trump trước kia nay cắt đứt 
hết và sẽ đòi nợ 350 triệu Mỹ 
Kim. Gần như các tất cả các 
đại công ty Hoa Kỳ đều xa 
lánh Trump cũng như cắt hết 
tiền ủng hộ đảng Cộng Hòa. 
 
Các điều này xảy ra tới tấp 
trong mấy ngày gần đây chứng 
tỏ Trump bây giờ đã thành như 
hủi, tất cả đều xa lánh. Và như 
vậy quyền lực không còn, đe 
dọa bị xử án về impeachment 
sắp đến, tòa án khắp các tiểu 
bang như New York, Georgia, 
Washington, DC sẽ lôi cổ 
Trump ra tòa về đủ mọi thứ tội. 
 
Trump sau cùng sẽ chỉ còn là 
người không còn tài sản gì cả, 
broke, ai cũng chạy xa không 
muốn đến gần như sợ hủi. Và 
tương lai nhiều phần sẽ sa vào 
đường lao lý, biết đến ngày 
nào ra khỏi ngục tù! 


