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Ngày 22 tháng 3 vừa qua, tờ báo 
Wall Street Journal trong bài bình 
luận chủ biên, đã gọi Donald Trump 
là “tổng thống giả”.  Điều đáng chú ý 
là tờ Wall Street Journal là tờ báo lớn 
nghiêng về cực hữu, đáng nhẽ phải 
thân thiện và ủng hộ Trump hết 
mình. Chủ nhân báo là Rupert 
Murdoch, cũng là chủ đài Fox, được 
coi là loa  truyền thanh cho Trump, 
giúp Trump nhiều trong vụ tranh cử 
và Murdoch phải là nhân vật tiếp tục 
ủng hộ Trump khi đã thành tổng 
thống. 
Nên khi tờ báo Wall Street Journal 
dùng bài viết của chủ biên, editorial, 
để mạt sát Trump không tiếc lời, điều 
này đã gây ra rất nhiều ngạc nhiên.  
Mở đầu bài viết là câu hỏi nếu Bắc 
Hàn cho bắn hoả tiễn có gắn bom 
nguyên tử rơi gần Hawaii và Trump 
lên tiếng tố cáo, liệu dân chúng Hoa 
Kỳ có tin được lời Trump nói hay 
không?! Vì tờ báo viết tiếp, Trump đã 
tung ra biết bao nhiêu điều sai lạc, 
phóng đại, tố cáo loạn xạ không 
bằng chứng, rồi phủ nhận đủ mọi 
chuyện bất lợi cho mình. Có nghĩa 
Trump đã đưa ra toàn những chuyện 
sai lạc! Như chuyện gần nhất là 
Trump tố cáo chính Obama cho 
nghe lén Trump khi đang tranh cử, 
mặc dù không có một bằng chứng 
nào. Và các cơ quan tình báo đều 
phủ nhận không có chuyện nghe lén 
wiretapping Trump. Đảng Dân Chủ 
và các cựu nhân viên trong chính 
quyền Obama phủ nhận chuyện này 
đã đành, ngay chính một số nhân vật 
của đảng Cộng Hòa cũng leê tiếng là 
chuyện wiretapping Trump không 
xảy ra. Đáng kể hơn cả là khi giám 
đốc FBI Comey ra điều trần trước 
Quốc Hội về vụ Nga dính vào để ảnh 
hưởng đến cuộc tranh cử tổng thống 
Hoa Kỳ, Comey đã phủ nhận hoàn 
toàn là không có chuyện Obama cho 
nghe lén Trump gì cả. 
Nhưng như tờ báo Wall Street 
Journal viết tiếp: “Tổng thống Trump 
bám lấy lời khẳng định của mình như 
một tên ghiền rượu say khướt, nắm 
chặt lấy chai rượu gin đã cạn, rồi cho 

phát ngôn nhân ra trước báo chí tung  
những cáo buộc bậy bạ khác!” 
Bài báo kết luận bằng những lời lẽ 
cay độc nhất: ”Hai tháng sau ngày 
lên làm tổng thống, viện Gallup đã 
làm thăm dò dư luận cho thấy mức 
tán thành Trump đứng ở tỷ lệ chỉ có 
39% người ủng hộ. Chắc chắn là 
Trump gọi đây là tin giả (fake news). 
Nhưng nếu Trump không tỏ ra tôn 
trọng sự thật nhiều hơn nữa, hầu hết 
dân chúng Hoa Kỳ sẽ đi đến kết luận 
Trump chính là Tổng Thống giả (fake 
president).” 
Tại sao tờ Wall Street Journal của 
Rupert Murdoch lại quay chiều để 
tấn công Trump nặng nề đến thế? 
Câu trả lời có thể do việc giám đốc 
FBI Comey điều trần hơn 5 tiếng 
đồng hồ trước Quộc Hội hôm thứ hai 
20 tháng 3, 2017. Comey xác nhận 
là FBI đang “điều tra về bất cứ những 
liên hệ nào giữa các cá nhân trong 
ban vận động tranh cử của Trump và 
chính quyền Nga. Cũng như có việc 
kết hợp những cố gắng của ban vận 
động tranh cử với những cố gắng của 
chính phủ Nga hay không” 
Đây là lần đầu tiên cơ quan FBI xác 
nhận là có cuộc điều tra này. Mặc dù 
tòa Bạch Cung phủ nhận hoàn toàn 
là không có liên hệ gì giữa việc vận 
động tranh cử của Trump và chính 
quyền Nga. Sean Spicer, phát ngôn 
viên của Trump tuyên bố việc chính 
là tại sao có sự tiết lộ những tin tức 
mật, một điều vi phạm luật pháp và 
phải điều tra về việc tiết lộ tin mật, 
illegal leaks, này thay vì điều tra như 
FBI đang làm bây giờ! Trump cũng 
tiếp tục dùng Twitter để tố đây là “tin 
giả, fake news” của những kẻ thù 
của Trump để phá hoại và làm chính 
quyền Trump mất danh chính ngôn 
thuận. Ý nói những nhân viên cũ của 
Obama đã phá bằng cách tung ra 
những tin mật cho báo chí để làm hại 
Trump! 
Tuy nhiên một số những cố vấn và 
nhân viên của Trump đã có những 
liên lạc với nhân viên của chính 
quyền Nga, kể cả  tình báo của Nga! 
Adam Schiff là dân biểu của Dân 
Chủ, trong Uûy Ban Giám Sát Tình 
Báo của Hạ Viện, House Intelligence 
Committee, đã đưa ra những liên hệ 
của ban vận động tranh cử của 
Trump với Nga trong buổi điều trần 

của giám đốc FBI James B Comey 
vừa qua. 
Như vụ Roger J Stone, Jr, cố vấn lâu 
đời của Trump đã xác nhận là có liên 
lạc với tay hacker Guccifer 2.0, thuộc 
tình báo Nga, tìm cách xâm nhập 
computer của đảng Dân Chủ kỳ 
tranh cử vừa qua. Nhưng Stone chối 
là không làm gì bậy, chỉ là một trong 
số các ký giả và người hoạt động 
chính ttrị, có liên lạc với hackers, 
nhưng không dính líu gì chuyện Nga 
phá đảng Dân Chủ! 
Carter Page là cố vấn cho Trump về 
ngoại giao tháng 7 năm ngoái đã 
sang Nga để diễn thuyết. Page chối 
là không gặp nhân viên tình báo nào 
của Nga, chỉ gặp những học giả Nga, 
không dính líu đến chính trị! 
Michael Flynn là cố vấn của Trump, 
sau khi Trump đắc cử, được bổ 
nhiệm là cố vấn an ninh quốc gia. 
Flynn bị tố là đã được trả 65,000 Mỹ 
Kim do các công ty có liên hệ với 
Nga, kể cả một công ty về 
cybersecurity dính líu đến tình báo 
của Nga. Flynn phải từ chức vì đã nói 
láo với phó tổng thống Pence là 
không có nói chuyện với đại sứ Nga, 
nhưng đã bị lộ ra vì FBI nghe lén 
điện thoại của đại sứ Nga! 
Paul Manafort là chủ tịch ban vận 
động tranh cử cho Trump năm ngoái, 
nhưng sau khi bị tiết lộ là ăn tiền của 
cựu tổng thống độc tài của Ukraine 
trước kia nên phải từ chức và thay 
thế bởi Stephen Bannon. Tuần qua, 
hãng thông tấn AP đã tung tin là 
Manafort đã được một tay tỷ phú Nga 
gọi là oligarch, tên là Oleg 
Deripaska, thân cận với Putin, trả 
cho 10 triệu Mỹ Kim, để làm những 
việc có lợi cho Nga!  Đương nhiên 
Manafort chối là không làm việc gì 
cho Nga cả. Nhưng dĩ nhiên đây 
cũng là việc điều tra của FBI về vụ 
dính líu giữa các người làm của 
Trump với chính quyền Nga. 
Một phương thức để điều tra của FBI 
về việc này sẽ là xử dụng luật gọi là 
FARA, viết tắt của Foreign Agents 
Registration Act. Luật này có từ năm 
1938 bắt buộc công dân Hoa Kỳ nao 
làm việc cho một chính phủ ngoại 
quốc phải ghi danh với bộ Tư Pháp. 
Nếu trốn tránh không ghi danh sẽ là 
tội hình. Luật này mục đích để tránh 
hoạt động gián điệp và tránh việc 



 

chính quyền ngoại quốc ảnh hưởng 
đến dư luận quần chúng, đến chính 
sách và đến luật pháp của Hoa Kỳ. 
Luật này rất mạnh nhưng ít được 
dùng. Tuy nhiên gần đây chính cố 
vấn Michael Flynn của Trump đã 
phải khai với bộ Tư Pháp dưới luật 
FARA là Flynn đã nhận 500,000 Mỹ 
Kim của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái 
khi vận động tranh cử cho Trump. 
Không thấy Flynn khai gì dưới luật 
FARA là có nhận tiền của Nga hay 
không?! Nhưng theo tinh thần của 
luật này, cựu chủ tịch ban vận động 
cho Trump là Manafort đã phạm luật 
khi không ghi danh với bộ Tư Pháp 
về chuyện nhận tiền 10 triệu Mỹ Kim 
làm việc cho tay tỷ phú Deripaska, 
thân cận với Putin. 
Điều nguy hiểm cho Trump là FBI có 
thể dùng luật này để buộc tội 
Manafort. Và Manafort nếu không 
muốn ở tù sẽ phải khai ra là có nhận 
lệnh của Trump hay không trong việc 
liên lạc với Nga! Cũng thế các tay 
đang bị điều ttra như Flynn, Roger 
Stone, Carter Page đều có thể bị FBI 
dùng luật này để buộc tội và ép phải 
cộng tác với FBI trong việc điều tra 
tiếp tục! 
Hiện nay trong vụ điều tra về tranh 
cử của Trump và liên lạc với Nga, có 
3 cơ quan: FBI, Uûy Ban Tình Báo 
Hạ Viện và Uûy Ban Tình Báo 
Thượng Viện. Tại Hạ Viện, chủ tịch 
House Intelligence Committee là 
Devin Nunes, dân biểu Cộng Hòa, 
ủng hộ Trump tối đa, tìm đủ cách để 
đánh lạc hướng, đòi điều tra về tại 
sao có tiết lộ bí mật illegal leaks thay 
vì điều tra về Trump. Nên có thể phải 
đợi đến gần 2 năm nữa, khi có cuộc 
tranh cử mid-term, nếu Cộng Hòa 
mất đa số tại Hạ Viện, cuộc điều tra 
về Trump và Nga mới tiếp tục được! 
Tại Thượng Viện cũng thế. Nên chỉ 
còn cuộc điều tra của FBI với Comey 
là còn có thể đưa ra ánh sáng phần 
nào. 
Nhưng điều này cũng đủ để làm 
Trump lo sốt vó! Và không còn lòng 
dạ nào để làm những việc khác. Điển 
hình là vụ bỏ phiếu tại Hạ Viện thứ 
sáu 24 tháng 3 vừa qua để đưa ra 
luật thay thế Obamacare. Trump bị 
phe các dân biểu bảo thủ cực đoan 
gọi là nhóm Freedom Caucus nhất 
định phá, không cho thông qua luật 

này. Vì nhóm dân biểu này muốn loại 
bỏ tất cả các điều khoản giúp dân 
nghèo của Obamacare, để giảm tiền 
bảo hiểm y tế cho giới giàu! Trong 
khi đó một số dân biểu Cộng Hòa 
khác loại ôn hòa, sợ rằng nếu thông 
qua luật này, theo ước tính của 
Cogressional Budget Office là cơ 
quan về ngân sách, sẽ đem lại cảnh 
26 triệu người đang có bảo hiểm, sẽ 
mất bảo hiểm sức khỏe. Không 
những thế tiền phí tổn premium cho 
các nguòi khác cũng sẽ tăng lên. 
Nếu thông qua luật này, rất nhiều 
dân biểu Cộng Hoà sẽ thua phiếu và 
mất ghế kỳ bầu cử đến. 
Kết quả Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện 
phải rút lại luật này không cho bỏ 
phiếu vì sẽ thua chắc, không đủ số 
phiếu để thông qua. Trump đã bỏ 
nhiều công lao và thời giờ trong việc 
này nhưng thất bại và tuyên bố bỏ 
cuộc để quay sang chuyện khác. 
Như thế Obamacare vẫn tiếp tục là 
luật về y tế cho Hoa Kỳ, khó lòng 
thay đổi bằng luật khác được! 
Nhưng điều này cho thấy những dự 
định khác của Trump như việc ra luật 
để cắt thuế và luật để xây dựng lại 
hạ tầng cơ sở infrastructure đáng giá 
cả trillion Mỹ Kim, cũng sẽ khó lòng 
thành tựu được. 
Tóm lại, dù Trump đắc cử thành tổng 
thống Hoa Kỳ, cuộc điều tra về liên 
hệ giữa vận động tranh cử của 
Trump và Nga sẽ kéo dài và làm cho 
chính quyền Trump khó lòng hoạt 
động gì được. Hoa Kỳ sẽ lâm vào 
cảnh rắn mất đầu, mọi cơ sở , mọi 
bộ, hiện nay không có người cầm 
đầu hay thiếu người phụ tá, sẽ bị như 
tê liệt hoàn toàn! Chỉ còn cấp dưới và 
guồng máy chạy như một thứ auto-
pilot, không cần chỉ huy vẫn tiếp tục 
hoạt động.  
Có thể đây mới chính là điều hay cho 
quốc gia Hoa Kỳ. Là chỉ cần chạy 
theo hình thức tự động, không cần 
người lèo lái. Vì nếu có người lèo lái 
quốc gia như chính quyền Trump 
hiện tại, thảm hoạ sẽ còn nhiều hơn 
vô chừng kể!!! 
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