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Sau ngày bầu cử, những dân biểu không chiến thắng nhiệm kỳ mới buộc phải nhanh chóng rời khỏi văn 
phòng của họ, chuyển đến một nơi tạm bợ để chờ chính thức kết thúc công việc.  
 

Nghị sĩ Steve Israel đóng gói đồ đạc trong phòng làm việc. Ông không tiếp tục tranh 
cử khoá mới. Ảnh: NYT. 

 
Trong bài viết trên New York Times, Dân biểu Steve Israel, đại diện bang 
New York, chia sẻ về giai đoạn khó khăn sau khi phải rời quốc hội do 
không trúng cử nhiệm kỳ mới: 
Tôi từng được dành hẳn một văn phòng xứng đáng tại Toà nhà Văn 
phòng Hạ viện Rayburn, với tầm nhìn trông thấy được cả đài tưởng niệm 
Lincoln. Bây giờ, tôi phải dọn tới phòng số 45 với tầm nhìn khiêm tốn ở 
giữa phòng số 44 và 46. Tôi là một trong những người “tị nạn quốc hội”, 
tức những thành viên quốc hội sẽ không tiếp tục trong nhiệm kỳ tới. Về 

mặt danh nghĩa, tôi vẫn là hạ nghị sĩ, nhưng tôi không có nơi ở. Sau cuộc bầu cử tháng 11, tất cả 53 nghị sĩ 
chúng tôi buộc phải rời khỏi văn phòng của mình để họ có thể trang trí lại dành cho những người kế nhiệm. 
 
Đối xử ‘vô nhân đạo’: Hiện tại, chúng tôi được tập trung lại tại một không gian tạm thời trong quán ăn của quốc 
hội. Trước đây, chúng tôi từng toả ra tinh thần chiến thắng. Bây giờ chúng tôi chỉ phát ra mùi khoai tây chiên 
và cá ngừ. Mỗi người trong chúng tôi được giao một bàn nhỏ, hai ghế và một máy tính, để cùng chia sẻ với 
những nhân viên trung thành còn sát cánh đến tận lúc này. Tôi dự định sẽ làm tấm biển bằng vải “Chào mừng 
đến phòng 45” nhưng các nhân viên của tôi nói rằng không còn đủ ngân sách để phung phí như vậy. Trên 
thực tế, tôi là một trong những người may mắn. Sau 16 năm phục vụ, tôi quyết định không tái tranh cử đợt 
này. Việc rời đi của tôi đã được lên kế hoạch từ lâu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng đối với những đồng nghiệp 
bất ngờ thua cuộc, hoàn cảnh hiện nay như khiến họ thêm ê chề sau vết thương chính trị. Một số đồng nghiệp 
phàn nàn với tôi rằng cách đối xử với họ như vậy là vô nhân đạo. Tuy nhiên, tôi nghĩ cách quốc hội đối đãi với 
những nghị sĩ sắp rời đi là để phản ánh vai trò khiêm tốn mới của họ, cũng như một ví dụ ngạc nhiên khi một 
thể chế buộc phải tiến lên phía trước thật nhanh. 
 
Nói về “địa vị hèn mọn”, tôi từng tham dự một phiên thảo luận có chủ đề “cuộc sống sau khi rời quốc hội”. Nó 
giống như một buổi để chuẩn bị cho “cái chết không gây đau đớn”. Qua buổi này, tôi biết rằng chúng tôi vẫn có 
thể đậu xe gần điện Capitol nhưng không được vào gara; vẫn được tới sảnh hạ viện (nhưng chỉ khi chủ tịch 
hạ viện chấp thuận đề nghị của chúng tôi) và không cần đi qua các máy dò kim loại của điện Capitol (nếu 
mang trang phục nhận dạng hợp lý và đeo huy hiệu quốc hội). Chúng tôi cũng được dành 2 chỗ trong lễ nhậm 
chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đó là ghế xếp và ngồi trên bãi cỏ (vị trí cùng đám đông cả triệu 
người). 
 
Nói về sự hiệu quả, thứ duy nhất diễn ra nhanh chóng trong một quốc hội chậm chạp do đảng Cộng hoà 
chiếm đa số chính là cách quản lý thời gian buộc những nghị sĩ sắp mãn nhiệm phải rời văn phòng của họ. 
Sau đó, căn phòng này sẽ được phân bổ, tân trang lại trong khoảng thời gian giữa ngày bầu cử đến trước khi 
quốc hội mới tuyên thệ vào 3/1/2017. 

 
Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã dẫn vợ chồng Tổng thống đắc cử Trump ra ban công để 
ngắm nhìn khu vực bên ngoài Điện Capitol, phía xa là Đài tưởng niệm Washington. Lễ 
nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra tại mặt trước phía tây của Điện Capitol. Dự kiến 
hàng triệu người sẽ theo dõi trực tiếp sự kiện này. Ảnh: AP 

 
Cuộc săn lùng những văn phòng đẹp 
 
Căn phòng của những thành viên sắp rời đi nhanh chóng được “ngã giá”, 
còn những người tiếp tục ở lại thì muốn tận dụng cơ hội để chiếm được 

những văn phòng to hơn, tốt hơn, cao hơn, gần thang máy hoặc có tầm nhìn ra bất kỳ đâu trừ nhà máy điện 
chỉ nhả khói ở đồi Capitol. 



Một cuộc sổ xố, do những nghị sĩ cấp cao đề xuất, tạo ra những đợt sóng liên tiếp giữa những người tìm kiếm 
phòng làm việc chăm chăm vào các không gian sẽ sớm có chủ. Vài tuần trước ngày bầu cử, tôi lần đầu gặp 
một vị nghị sĩ. Tôi cho rằng ông ta đến gặp tôi để chúc tôi may mắn trong tương lai. Nhưng sau đó tôi nhận ra 
ngay là ông ta đang ngấp nghé đến căn phòng của tôi với hướng nhìn ra tượng đài Washington. Hành động 
này có vẻ vội vàng, vì sau đó ông ta đã thua trước hạ nghị sĩ Kristi Noem của đảng Cộng hoà. Noem sẽ sớm 
nhận ra phong cảnh nhìn từ căn phòng tôi thực sự mang lại phấn khích, nhưng cũng sẽ sớm cảm nhận “bầu 
không khí nóng” ở Washington không hoàn toàn đến từ các lỗ thông không khí dưới cửa sổ trong những ngày 
lạnh giá.  
 
Khi đối diện với thách thức chọn văn phòng mới, rất ít thành viên tỏ ra do dự. Các quyết định được đưa ra rất 
nhanh chóng. Một quân đoàn thợ sơn và di chuyển đồ đạc kéo đến đồi Capitol. Họ nhanh chóng tháo dỡ các 
bức ảnh trên tường, lật thảm lên và cuộn lại. Hồ sơ được đóng hộp, vật dụng cá nhân nhanh chóng được 
chuyển đi. Chúng tôi bị đẩy ra ngoài phòng, đứng trước cánh cửa khoá kín.  
 
Trong vòng chưa tới 2 tuần, quá trình “di cư” này sẽ hoàn tất. Những người mới sẽ nhanh chóng lấp đầy căn 
phòng đã được sơn sửa lại. Sẽ không còn vết tích nào của chúng tôi, những người từng là chủ nhân căn 
phòng đó. Đối với một số người, việc chuyển đổi vị thế từ sở hữu chân dung được treo trang trọng trên tường 
thành một gương mặt bình thường trong đám đông không phải là điều dễ thích ứng. Họ sẽ thấy sự “xúc phạm” 
này có thể là cần thiết, nhằm giúp thích nghi với cuộc sống sau quốc hội, trở về cuộc sống bình thường của 
một công dân bình thường. 
 
Hãy đối xử tốt với nhân viên của mình 
 
Đây thực sự là một lời nhắc nhở cần thiết rằng sau tất cả thì chúng tôi vẫn là những công dân nghị sĩ (citizen 
legislator). Chúng tôi chỉ ở thuê tại đồi Capitol trong thời hạn 2 năm. Sức hấp dẫn về thanh thế ở Washington 
buộc mỗi người phải điều chỉnh lại cuộc sống riêng tư của họ. Sau khi rời đi, tôi sẽ viết lách và làm một số việc 
khác, hạn chế gặp gỡ các nhân viên trung thành của tôi và khán giả kênh truyền hình công C-Span. Để khởi 
đầu, có thể tôi sẽ đọc diễn văn khi đứng trước gương trong buồng tắm. 
 
Lời khuyên của tôi dành cho những người mới đến là hãy tận hưởng những ngày đầu trong quốc hội, nhưng 
cũng hãy tính đến những ngày cuối cùng ở nơi này. Hãy kháng cự lại những bẫy của quyền lực. Đừng lúc nào 
cũng chăm chăm xem chính mình trên truyền hình hay chỉ đọc các bài báo viết về mình. Hãy đối đãi tốt với 
những đồng nghiệp mà bạn thường bất đồng để hiểu rằng không có gì là chắc chắn hoàn toàn ở Washington. 
Hãy tìm một ban công bên ngoài sảnh hạ viện, nơi phe Dân chủ và Cộng hoà tổ chức những buổi đối thoại 
dân sự, trong khi các đồng nghiệp của chúng ta thì đang tấn công nhau. Hãy về nhà vào ngày cuối tuần. 
Và hãy nhớ điều này, dù muốn hay không: Bạn sẽ sớm rời đi và trở về lại với danh dự cao nhất mà quốc gia 
trao tặng, chính là trở thành một công dân tốt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


