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Sau gần hai năm, cuộc điều tra 
của Công Tố Viện đặc biệt 
Robert Mueller đã được kết 
thúc vào ngày thứ sáu 22 tháng 
3 vừa qua. Theo điều lệ của bộ 
Tư Pháp, bản tường trình của 
Mueller đã được đưa lên bộ 
trưởng tư pháp William Barr và 
Barr là người có toàn quyền 
quyết định về số phận của bản 
tường trình của Mueller, kể cả 
việc có cho công bố toàn bộ 
hay chỉ một phần hay sẽ ếm 
nhẹm luôn! 
Dĩ nhiên Hạ Viện với đa số 
thuộc Dân Chủ muốn bản 
tường trình này phải được đưa 
ra công khai toàn bộ và hứa 
hẹn sẽ gọi cả Mueller và Barr 
ra điều trần và đòi minh bạch 
hoá tất cả các dữ kiện và bằng 
chứng Mueller đã thu thập được 
trong hai năm qua. Thủ lãnh Hạ 
Viện bà Nancy Pelosi và các 
chủ tịch các Ủy Ban Hạ Viện về 
tư pháp và về tình báo đều lên 
tiếng đòi hỏi bộ trưởng tu pháp 
William Barr phải cho công bố 
ngay, nếu không sẽ bị đưa ra 
tòa án để kiện cáo nếu nghành 
hành pháp với Barr và Trump 
tìm cách ếm nhẹm, 
Ngày Chủ Nhật 24 tháng 3, bộ 
trưởng tu pháp William Barr đã 
gửi lên Quốc Hội bản tóm tắt sơ 
lược về các quyết định của 
Công Tố Viện Robert Mueller 
trong vụ điều tra về Trump. Hai 
điểm chính của cuộc điều tra là 
thứ nhất, trong cuộc bầu cử 
2016, ban tranh cử của Donald 

Trump có thông đồng với Nga 
để chiếm được lợi thế và thắng 
cử hay không? Điểm thứ hai là 
ngăn cản công lý, Trump có tìm 
đủ cách để ngăn chặn cuộc 
điều tra về thông đồng với Nga 
và có đủ bằng chứng buộc tội 
Trump là ngăn cản công lý, 
obstruction of justice hay 
không? 
Để điều tra và tìm bằng chứng, 
Mueller đã lập ủy ban điều tra 
xử dụng 19 luật sư và 40 nhân 
viên FBI, làm việc trong vòng bí 
mật, không tiết lộ bất cứ điều gì 
với công chúng cũng như hở ra 
với TV, báo chí. Không ai biết 
được diễn tiến của cuộc điều tra 
và chỉ biết được các vụ Mueller 
kết tội một số các nhân vật thân 
cận với Trump và đưa ra tòa kết 
án như Paul Manafort, cựu chủ 
tịch ban vận động tranh cử của 
Trump. Nhưng Manafort bị xử 
án vì những tội đã phạm luật 
trước kia, khi làm cố vấn cho 
cựu tổng thống Ukraine, cũng 
như các tội làm bậy trốn thuế, 
khai gian.v.v.., không phải là tội 
có liên quan đến việc tranh cử 
của Trump. Những người khác 
như cố vấn an ninh quốc gia 
Michael Flynn, 
Pappadopoulos, có vấn trong 
ban tranh cử…nhận tội là tội nói 
láo với FBI. Có nghĩa công tố 
việc Mueller chỉ buộc tội được 
một số nhân vật làm việc với 
Trump, nhưng chỉ là những tội 
vòng ngoài, không phải là tội do 
bằng chứng ban tranh cử của 
Trump thông đồng với Nga. 
Trong bản tường trình của 
Mueller, tóm tắt bởi bộ trưởng tư 
pháp Willam Barr, Mueller cho 
biết đã gửi 2800 trát tòa 
subpoenas, thực hiện 500 trát 
truy tầm search warrants, 

phỏng vấn 500 nhân chứng và 
gửi 13 yêu cầu phỏng vấn đến 
một xứ ngoại quốc, ở đây là 
Nga! Mueller xác nhận là Nga 
đã ảnh hưởng trực tiếp đến 
cuộc bầu cử 2016 bằng hai con 
đường. Thứ nhất là dùng một cơ 
quan gọi là Internet Research 
Agency để tung tin giả trên 
Internet, social media như 
Facebook, để ảnh hưởng đến 
cuộc bầu cử. Cách thứ hai là 
xâm nhập vào computer của 
đảng Dân Chủ để lấy những 
điều có hại cho Hillary Clinton 
và tung ra bằng WikiLeaks. 
Mueller đã kết tội một số các 
nhân viên tình báo của Nga về 
tội lũng đoạn bầu cử của Hoa 
Kỳ. Nhưng dĩ nhiên những kết 
tội này chỉ làm cảnh vì chính 
quyền Nga dĩ nhiên không bao 
giờ cho giải giao các nhân viên 
của Nga này cho sang Mỹ để 
xử án! 
Tuy nhiên kết luận quan trọng 
nhất trong bản tường trình của 
Mueller là không có bằng 
chứng gì là có ai trong ban 
tranh cử của Trump đã hợp tác 
với Nga qua ngả của Internet 
Research Agency hay qua 
chuyện hacking về computer 
của tình báo Nga. 
Đây là kết luận quan trọng nhất 
của bản tường trình của 
Mueller. Có nghĩa sau hai năm 
điều tra và bao nhiêu công phu, 
Mueller không kiếm ra đủ bằng 
chứng để buộc tội một nhân vật 
nào của ban tranh cử của 
Trump, đã hợp tác với Nga, 
không nói đến chuyện bằng 
chứng để buộc đích danh 
Donald Trump là thông đồng 
với Nga! 
Về điểm ngăn cản công lý của 
Trump, bản tường trình của 



 

Mueller phân tích những sự 
việc như Trump cho đuổi giám 
đốc FBI là Comey và nhiều việc 
khác có phải là ngăn cản công 
lý hay không? Bản tóm tắt của 
bộ trưởng tư pháp Willam Barr 
cho biết Mueller cân nhắc cả 
hai phía và theo sát những điều 
lệ và nội qui của bộ Tư Pháp về 
buộc tội người nào là có ngăn 
cản công lý hay không. Kết 
luận của Mueller là không đủ 
yếu tố để buộc tội Trump là đã 
phạm tội ngăn cản công lý. 
Nhưng Mueller cũng không có 
đủ yếu tố để nói là Trump 
không phạm pháp trong 
chuyện này! Có nghĩa Mueller 
đi hàng hai, không buộc tội 
Trump, nhưng cũng không tha 
bổng Trump về chuyện ngăn 
cản công lý, obsruction of 
justice. Mueller bán cái lại cho 
bộ trưởng tư pháp Barr để quyết 
định. Và dĩ nhiên Barr là người 
vừa được Trump cho lên để 
thay thế Sessions làm bộ 
trưởng tư pháp Attorney 
General, lập tức tha bổng 
Trump về tội này ngay! 
Barr kéo theo phó bộ trưởng 
Rod Rosenstein để theo mình 
quyeêt định là không có đủ 
bằng chứng để kết luận là 
Trump phạm pháp trong tội 
ngăn cản công lý. 
William Barr trước kia đã là bộ 
trưởng tư pháp thời tổng thống 
George H.W. Bush, mong mỏi 
được tái bổ nhiệm vào chức vụ 
này khi Trump cho đuổi 
Sessions. Barr viết một bài 
bênh vực Trump , đặt nặng 
quyền hạn của một tổng thống 
đang tại vị, nên lọt vào mắt 
Trump và Trump cho đề cử 
Barr ngay để bảo vệ mình! 

Rod Rosenstein là phó bộ 
trưởng tư pháp, khi Sessions 
thoái thác nhiệm vụ không dính 
vào cuộc điều tra về Nga để lại 
quyền quyết định cho phó bộ 
trưởng. Rosenstein đã bổ 
nhiệm Mueller mở cuộc điều tra 
về thông đồng với Nga. Trump 
hận Sessions và ghét luôn 
Rosenstein. Lại thêm chuyện 
Rosenstein đã có lúc đưa đề 
nghị dùng luật tu chính án 25th 
Amendment để loại trừ Trump 
vì bất xứng và điên loạn, đưa 
phó tổng thống Pence lên! Vụ 
này vỡ lở, tưởng Trump sẽ đuổi 
Rosenstein ngay, nhưng không 
hiểu sao Trump lại thôi! 
Điều này đưa đến dấu hỏi phải 
chăng Rosenstein muốn lấy 
điểm lại với Trump để được tại 
vị phó bộ trưởng tư pháp. Nên 
đã đồng ý với William Barr để 
tuyên bố không đủ bằng chứng 
buộc tội Trump ngăn cản công 
lý khi Mueller bán cái, không 
nói có cũng không nói không! 
Thực sự tội thông đồng với Nga, 
Mueller không tìm ra được bằng 
chứng để buộc tội, cũng không 
phải là điều đáng ngạc nhiên 
cho lắm. Vì trừ khi lấy được tape 
thu hình Trump làm bậy ở 
Moscow và bị tình báo Nga gài 
bẫy. Hay có được cuộc điện 
đàm giữa Trump và Putin bàn 
bạc về chuyện thông đồng để 
thắng cử. Dĩ nhiên những 
chứng cớ loại này gần như 
không thể kiếm ra được! Nên 
Mueller dù có tốn hao thời giờ 
và nhân lực, cũng không thể có 
được bằng chứnh hiển nhiên là 
Trump thông đồng với Nga 
được. 
Nhưng chuyện Mueller không 
buộc tội Trump ngăn cản công 
lý là điều đáng ngạc nhiên. Vì 

những việc Trump làm hơn hai 
năm nay, gần như chuyện nào 
cũng có thể coi như ngăn chặn 
công lý để tự gải cứu mình. Như 
chuyện Trump ăn tối với cựu 
giám đốc Comey đòi Comey 
phải trung thành với Trump, 
chuyện Trump yêu cầu Comey 
bỏ cuộc điều tra về Flynn. Rồi 
khi không được Comey đáp 
ứng, đã cho đuổi Comey. Đây 
là những chuyện vi phạm luật lệ 
về ngăn chặn công lý rành 
rành. Nhưng Mueller không 
dùng những bằng chứng này để 
buộc tội Trump, cũng phải 
đánh nhiều dấu hỏi. 
Ngoài ra đây chỉ là tóm tắt sơ 
lược về bản tường trình của 
Mueller do bộ trưởng tư pháp 
William Barr đưa ra, không phải 
là bản chính hoàn toàn đầy đủ 
các dữ kiện. Nên phải đợi Hạ 
Viện với Nancy Pelosi công bố 
toàn bộ bản tường trình của 
Mueller mới biết được Barr có 
muốn bảo vệ Trump nên có nói 
đúng hay không?!!! 
Tuy thế dù với Mueller nay đã 
tha bổng Trump về tội thông 
đồng với Nga và từ chối không 
buộc tội Trump ngăn cản công 
lý, những khó khăn về luật pháp 
của Trump vẫn còn nhiều. Đặc 
biệt là chuyện các cuộc điều tra 
về làm bậy của Trump nay vẫn 
còn được tiếp diễn với công tố 
viện của New York. Nguy hiểm 
nhất cho Trump là chuyện vi 
phạm luật bầu cử khi Trump 
dùng luật sư Michael Cohen trả 
tiền cho Stormy Daniels 
chuyên đóng phim con heo để 
bịt miệng đã ngủ với cô này. 
Cohen là tòng phạm đã bị xử 3 
năm tù, dĩ nhiên công tố viện 
New York chỉ đợi trump ra khỏi 
tòa Bạch Cung để kết tội và 



 

đem ra xử về chuyện phạm luật 
này. 
Các cuộc điều tra về cơ sở làm 
ăn Trump Organization làm 
bậy về tiền bạc, trốn thuế, dĩ 
nhiên cũng đang được tiến 
hành . Cũng như việc ban tổ 
chức lễ đăng quang của Trump 
làm bậy với các tay ngoại quốc 
Trung Đông tung tiền để mua 
ảnh hưởng cũng đang bị tòa án 
New York điều tra. 
Vụ Trump vi phạm luật về kiếm 
lợi tiền bạc nhờ chức vụ của 
mình gọi là luật emoluents, 
dùng các hotels của Trump để  
các tỷ phú Saudi Arabia bao 
thuê làm giàu thêm cho Trump, 
cũng sẽ thành tội hình đang bị 
điều tra và sẽ đưa ra tòa khi 
trump thất cử kỳ năm 2020 đến! 
Có nghĩa các khó khăn luật 
pháp cho Trump mặc dù thoát 
được vụ điều tra của Mueller, 
cũng sẽ còn đầy dẫy và tiếp tục 
bủa vây lấy Trump. Nguy hiểm 
nhất là đe dọa tù tội sau này 
hay cơ nghiệp tan tành khi 
Trump mất chức. 
Dĩ nhiên với bản tường trình của 
Mueller giải tỏa cho Trump  về 
tội thông đồng với Nga và ngăn 
chặn công lý, nguy hiểm bị truất 
phế tại Hạ Viện đã giảm thiểu 
đi nhiều. Thực sự thủ lãnh Hạ 
Viện Nancy Pelosi đã ngăn cản 
các dân biểu Dân Chủ mới 
thắng cử đòi đưa ra truất phế 
Trump ngay. Bà Pelosi không 
muốn đi vào vết xe đổ của thời 
Bill Clinton, Cộng Hòa đưa ra 
truất phế impeach nhưng được 
tha bổng tại Thượng Viện vì cần 
trên 2/3 số Thượng Nghị Sĩ 
buộc tội mới truất phế nổi. Kết 
quả Clinton được tha, lại còn 
tăng uy tín và phe Cộng Hòa bị 
mất hết ảnh hưởng. 

Hiện nay dù Dân Chủ chiếm đa 
số tại Hạ Viện và có đủ phiếu 
để đưa Trump ra impeach. 
Nhưng Dân Chủ là thiểu số tại 
Thượng Viện và phải cần hơn 
20 thượng nghị sĩ Cộng Hoà 
phản thùng bỏ rơi Trump mới 
truất phế nổi. 
Pelosi thấy viễn ảnh này khó ăn 
nên khuyến cáo dùng năng lực 
để làm chuyện khác, nhất là 
đưa ra được ứng cử viên Dân 
Chủ sáng giá để đánh bại 
Trump vào năm 2020. Cũng 
như lấy được đa số tại Thượng 
Viện kỳ tới và tiếp tục nắm Hạ 
Viện. Lúc đó Dân Chủ mới có 
cơ hội để đưa ra những đạo luật 
để thay đổi lại và hàn gắn lại 
nền dân chủ cho Hoa Kỳ. 
Tóm lại, với bản tường trình của 
Mueller, Trump đã cất được 
gánh nặng ngàn cân treo trên 
cổ từ hai năm nay. Phe Dân 
Chủ đã cụt hứng đi nhiều khi 
thấy Mueller tha bổng cho 
Trump về tội thông đồng với 
Nga và không chịu buộc tội 
Trump ngăn cản công lý, bán 
cái lại cho Barr và Rosenstein 
để hai tay này tha bổng Trump 
luôn về tội ngăn cản công lý! 
Nhưng những cuộc điều tra của 
tòa án New York thực ra còn đe 
dọa cho Trump hơn nhiều. Vì 
những chuyện làm vi phạm luật 
pháp như luật bầu cử, luật lạm 
dụng quyền thế để hưởng lợi, 
luật thuế má và những lem 
nhem tiền bạc khác sẽ còn đeo 
đuổi lấy Trump hàng bao nhiêu 
năm sau này, khi Trump mất 
chức, ra khỏi tòa Bạch Cung! 
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