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* Chỉ mới vài ngày sau khi 
nhậm chức tổng thống, Biden 
đã ký một loạt sắc lệnh hành 
pháp để xóa bỏ gần hết những 
điều ngu xuẩn và tai hại do 
Trump làm trong 4 năm qua. 
Như đưa Hoa Kỳ trở lại với thỏa 
ước Paris của toàn cầu về 
chống khí hậu thay đổi, tái gia 
nhập tổ chức y tế quốc tế World 
Health Organixation, bảo vệ 
những trẻ em con cái những 
người di dân bất hợp pháp gọi 
là DACA, ngưng hết chuyện 
xây tường dọc biên giới Mexico, 
ngăn chặn chuyện phân cách 
gia đình của những người nhập 
cảnh lậu ..v..v. Tổng cộng đã 
khoảng gần 40 sắc lệnh hành 
pháp và còn nhiều hơn nữa 
trong tương lai. Có nghĩa 
Trump ký sắc lệnh hành pháp 
nào trong 4 năm trước đều bị 
Biden ký sắc lệnh mới hủy bỏ 
hết! 
Tuy nhiên những điều khoản 
lớn như vụ tung thêm 1.9 
trillions để chống Covid và kích 
thích kinh tế như gửi thêm tiền 
cho mỗi người dân thêm 1400 
Mỹ Kim, tăng tiền trợ cấp thất 
nghiệp, giúp tiền cho giới làm 
ăn nhỏ small business, Biden 
cần phải có Quốc Hội thông 
qua đạo luật. 
Tuy Dân Chủ hiện nắm đa số 
tại Hạ Viện và nắm luôn 
Thượng Viện nhưng chỉ với tỷ lệ 
50-50, cần có phó tổng thống 
Kamala Harris bỏ phiếu để 

được 51-50, việc đạo luật qua 
được Thượng Viện vẫn khó 
khăn. Lý do là với những đạo 
luật quan trọng, muốn thông 
qua tại Thượng Viện sẽ cần đến 
60 phiếu trên tổng số 100 phiếu 
bầu. Vì chỉ cần một thượng nghị 
sĩ chống đối đạo luật xử dụng 
quyền filibuster, lên diễn thuyết 
kéo dài ngày này qua ngày 
khác để không cho bỏ phiếu, 
đạo luật sẽ không qua được. 
Phải cần 60 thượng nghị sĩ bỏ 
phiếu để chặn chuyện 
filibuster, mới có thể chấm dứt 
việc thượng nghị sĩ chống đối 
lên nói lảm nhảm câu giờ không 
cho bỏ phiếu. 
Filibuster là chữ bắt nguồn từ 
tiếng Hòa Lan có nghĩa là cướp 
biển, pirate, dùng để chỉ một 
người thượng nghị sĩ quấy phá 
như giặc biển, không cho 
Thượng Viện bỏ phiếu! Được 
dùng từ năm 1850, quyền 
filibuster đã được dùng để phá 
rất nhiều đạo luật. Và chỉ khi 
nào có được đa số là 60-40, 
đạo luật mới thông qua được tại 
Thượng Viện. 
Điều này có nghĩa dù Biden 
muốn đưa ra đạo luật Covid đợt 
3 này với phí tổn 1.9 trillions, rất 
nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa 
chống đối vì cho là tốn quá 
nhiều. Năm 2020 đã tốn gần 4 
trillions, nay Biden muốn tung 
thêm tiền như nước, Cộng Hòa 
vốn chỉ bảo vệ dân giàu, dân 
nghèo chết vì Covid hay đói mà 
chết, cho chết luôn! Vì thế các 
thượng nghị sĩ Cộng Hoà hầu 
hết đều chống đối, Biden muốn 
qua được Thượng Viện, sẽ phải 
khuyến khích Schumer nay là 
thủ lãnh Dân Chủ đa số của 
Thượng Viện, hủy bỏ luật về 
filibuster để chỉ cần đa số 

thường 51-50 để thông qua đạo 
luật. 
Trong tương lai, Biden muốn 
thực hiện những điều đã hứa 
hẹn và thoả mãn ước vọng của 
phe cấp tiến, chắc chắn sẽ phải 
thúc đẩy để Dân Chủ bỏ phiếu 
hủy bỏ chuyện filibuster tại 
Thượng Viện, lúc đó mới có thể 
ra những đạo luật để thi hành 
chương trình của mình được. 
 
* Tối ngày hôm qua 25 tháng 1, 
Hạ Viện đã cử phái đoàn đi bộ 
theo hành lang từ Hạ Viện 
thông qua Thượng Viện để 
chuyển giao văn kiện truất phế 
Trump lần thứ nhì. Thượng Viện 
sẽ phải cho họp ngày kế tiếp để 
cho 100 thượng nghị sĩ tuyên 
thệ trong cuộc xử án Trump. 
Chánh án lần này không phải là 
thủ lãnh Tối Cao Pháp Viện 
John Roberts như lần 
impeachment năm ngoái. Thay 
vào đó là Patrick Leahy, 
president pro-tempore của 
Thượng Viện, một thượng nghị 
sĩ Dân Chủ của Vermont, nhiều 
tuổi nhất. 
Cuộc xử án tại Thượng Viện sẽ 
bắt đầu 2 tuần lễ sau, để cho 
Trump kiếm thêm luật sư biện 
hộ cho mình. Lý do là tất cả 
những luật sư danh tiếng đều 
chạy xa, không muốn dính vào, 
ngay cả những luật sư của 
White House thời Trump trước 
kia, cũng bỏ chạy. Vì không lợi 
lộc gì, chỉ mang tiếng thêm và 
ai cũng muốn lánh xa, không 
muốn dính líu đến một thứ 
pariah, cùi hủi, ghẻ lở như 
Trump! 
Ngoài ra Thượng Viện cũng 
cần thời gian để bỏ phiếu chấp 
nhận những người được đề cử 
trong nội các của Biden, để 



 

chính quyền của Biden có thể 
làm việc ngay không gián 
đoạn. 
Việc xử án Trump hiện nay 
chưa biết rõ Thượng Viện có đủ 
2/3 số phiếu kết tội Trump 
không? Lý do là khá nhiều 
thượng nghị sĩ Cộng Hòa hoặc 
hèn nhàt, sợ dân theo Trump 
sau này bỏ phiếu chống lại 
mình khi ra ứng cử trở lại. Hay 
vẫn còn những kẻ vô tư cách 
như Ted Cruz của Texas, Josh 
Hawley của Missouri, hy vọng 
ra ứng cử tổng thống năm 
2024, nhất quyết ủng hộ Trump 
đến cùng! 
Tuy nhiên dù Trump có thoát 
thêm kỳ này không bị Thượng 
Viện kết tội và bỏ phiếu để 
Trump không bao giờ được ứng 
cử trở lại hay giữ bất cứ chức vụ 
nào. Nhưng những bản án của  
toà án New York  và có thể tại 
Georgia vẫn chờ đón Trump để 
xử những tội làm bậy của 
Trump từ trước đến nay. Và 
tương lai ngục tù lúc nào vẫn là 
niềm đe dọa thường xuyên cho 
chuỗi ngày tàn còn lại của 
Trump vậy!!! 
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