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Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/2 được trắng án trong phiên xử luận 

tội tại Thượng viện. Ông được các thượng nghị sĩ cùng đảng Cộng hòa 

bênh vực, những người đã vận động bảo vệ Tổng thống suốt 9 tháng ròng 

trước khi ông Trump yêu cầu cử tri cho mình thêm một nhiệm kỳ nữa ở 

Tòa Bạch Ốc. 

Cũng như hai Tổng thống từng bị xét xử luận tội trước đây, ông Trump, 73 

tuổi, ‘thoát hiểm’ trong phiên xử luận tội Tổng thống lần thứ ba của lịch sử 

Hoa Kỳ và trong chương đen tối nhất của nhiệm kỳ Tổng thống đầy ‘sóng 

gió’ của chính mình. Giờ đây, ông Trump có thể toàn tâm toàn ý bước vào 

mùa bầu cử hứa hẹn sẽ khiến quốc gia phân cực hơn nữa. 

Ông Trump được trắng án trên hai điều khoản luận tội mà Hạ viện do phe 

Dân chủ nắm đa số đã thông qua hôm 18/12/19. Theo Hiến pháp, để truất 

phế Tổng thống cần đạt được đa số 2/3 phiếu đồng thuận truất phế tại 

Thượng viện gồm 100 thành viên. 

Thượng viện đã biểu quyết với tỷ lệ 52-48 để tha bổng cho ông Trump về 

cáo trạng lạm dụng quyền hành xuất phát từ việc ông yêu cầu Ukraine điều 

tra đối thủ chính trị của mình là Joe Biden. 

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney đứng về phe Dân chủ trong việc bỏ 

phiếu buộc tội Tổng thống về cáo trạng này. Không một thượng nghị sĩ Dân 

chủ nào bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump. 



Thượng viện biểu quyết với tỷ lệ 53-47 để tha bổng cho ông Trump về cáo 

trạng cản trở Quốc hội bằng cách ngăn nhân chứng và không cung cấp tài 

liệu mà Hạ viện yêu cầu. 

Với cáo trạng này, Thượng nghị sĩ Romney đứng về phe Cộng hòa trong 

việc bỏ phiếu tha bổng cho Tổng thống Trump. Không một thượng nghị sĩ 

Dân chủ nào bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump. 

Nếu ông Trump bị tuyên là có tội về một trong hai cáo trạng này thì Phó 

Tổng thống Mike Pence, cũng bên đảng Cộng hòa, sẽ được trao ghế Tổng 

thống. 

Các thượng nghị sĩ biểu quyết từng điều khoản luận tội tại Thượng viện, 

dưới sự chủ trì của Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts. 

Phe Dân chủ gọi phiên xử này là ngụy tạo và che đậy sự thật trong khi ông 

Trump lên án vụ xử luận tội là âm mưu lật đổ ông. 

Thắng lợi lớn nhất tới nay 

Đây là thắng lợi lớn nhất của ông Trump trước phe Dân chủ tại Quốc hội. 

Phe Dân chủ thề quyết sẽ tiếp tục các cuộc điều tra-họ đang tranh đấu để 

được tiếp cận giấy tờ tài chính của ông Trump-và bày tỏ hy vọng rằng các 

dữ kiện thực tế được phơi bày sẽ giúp thuyết phục cử tri không bỏ phiếu 

cho ông Trump thêm một nhiệm kỳ thứ hai. 

Tỷ lệ chấp thuận Tổng thống Trump tương đối nhất quán trong suốt nhiệm 

kỳ đầu của ông và trong suốt quá trình xét xử luận tội ông vì các ủng hộ 

viên bảo thủ cốt lõi vẫn trung thành với ông. 



Phiên xét xử luận tội Tổng thống Trump chính thức bắt đầu hôm 16/1. 

Thượng viện ngày 31/1 biểu quyết với tỷ lệ 51-49 đánh bại nỗ lực của phe 

Dân chủ muốn đòi các nhân chứng như cựu cố vấn an ninh quốc gia của 

ông Trump là ông John Bolton. 

Trong các phiên xét xử luận tội Tổng thống trước đây, cựu Tổng thống 

Andrew Johnson được trắng án vào năm 1868 và cựu Tổng thống Bill 

Clinton được tha bổng vào năm 1999. 

(Theo Reuters) 

 
 


