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Trong tuần lễ vừa qua, sau hơn 
một tháng bị ỉm đi, sau cùng 
bản tường ttrình hơn 400 trang 
của Công Tố Viện đặc biệt 
Mueller đã được công khai hóa, 
dù bị bôi đen một phần do 
quyết định của bộ trưởng tư 
pháp William Barr. 
Toàn bộ bản tường trình này 
cho thấy rõ một điều. Dù không 
có đủ chứng cớ buộc tội Trump 
thông đồng với Nga và Mueller 
không chính thức lên án Trump 
ngăn cản công lý, những điều 
tra của Mueller và những lời 
khai của các nhân vật chủ chốt 
trong chính quyền, đã chứng tỏ 
rõ ràng. Là chính quyền Trump 
hoàn toàn thiếu tư cách và 
không xứng đáng! 
Việc thiếu tư cách gần đây nhất 
là chuyện bộ trưởng tư pháp 
Barr đầu tiên không cho công 
bố toàn bộ bản tường trình của 
Mueller. Nhưng Barr lấy quyền 
là bộ trưởng tư pháp, chỉ đưa  ra 
tóm tắt là Mueller không đủ 
bằng chứng buộc tội Trump 
thông đồng với Nga và để 
chuyện quyết định Trump có vi 
phạm luật cản trở công lý cho 
Barr và phó bộ trưởng 
Rosenstein định đoạt. Dĩ nhiên 
Barr và Rosenstein lập tức 
tuyên bố ngay là Trump không 
cản trở luật pháp, coi như tha 
bổng Trump vô điều kiện. 
Thực sự với bản tường trình hơn 
400 trang vừa được công khai 
hóa, Mueller không hề nhắc 
nhở gì đến chuyện trao cho 
Barr và Rosenstein quyết định. 
Nhưng vì nội qui và phán quyết 

của bộ Tư Pháp từ trước đến 
nay nói rằng một tổng thống 
đang tại vị không thể bị truy tố. 
Với ràng buộc này và Mueller là 
người hoàn toàn làm mọi 
chuyện theo đúng sách vở và 
không thể làm trái với điều 
khoản này của bộ Tư Pháp, 
Mueller đã hàm ý là với những 
dữ kiện và bằng chứng thu thập 
được, quyền quyết định tối hậu 
về chuyện Trump có phạm tội 
ngăn cản công lý hay không 
phải do Quốc Hội quyết định. 
Có nghĩa Mueller đã bán cái 
cho Hạ Viện, nếu muốn buộc 
tội Trump là đã ngăn cản công 
lý, phải theo con đường Hiến 
Pháp qui định là đưa ra bỏ 
phiếu để truất phế. Nếu muốn 
theo luật hiện có để buộc tội 
Trump, phải đợi Trump mất 
chức hay sau năm 2020 bị dân 
bầu đi xuống, lúc đó mới buộc 
tội và xử được. 
Như thế việc bộ trưởng Tư Pháp 
Barr dấu bản tường trình toàn 
bộ hơn 400 trang của Mueller, 
chỉ chính mình viết bản tóm tắt 
4 trang và tự cho mình quyền 
để tuyên bố Trump không vi 
phạm luật, chính là hành động 
thiếu tư cách, bợ đỡ Trump và 
trả ơn là Trump đã cất  nhắc 
Barr thành Attorney General, 
bộ trưởng Tu Pháp. 
Thiếu tư cách hơn nữa là mấy 
tháng trước, khi Trump cho 
đuổi bộ trưởng Tư Pháp 
Sessions vì tội không bảo vệ 
Trump, là đầu dây mối nhợ cho 
chuyện Mueller thành Công Tố 
Viện đặc biệt điều tra Trump. 
William Barr, thời tổng thống 
Bush bố, đã làm bộ trưởng Tư 
Pháp, nay thấy có cơ hội trở lại 
chức vụ cũ, đã viết một bài 
nhận định gọi là memorandum, 

gửi đi lung tung, mục đích để 
cho Trump đọc, trong đó nói 
tổng thống có quyền hạn rộng 
lớn, không thể bị điều tra như 
Mueller đang làm, không thể bị 
lên án, kết tội. Bản 
memorandum này được coi 
như lá đơn xin việc của Barr với 
Trump, như thể hứa hẹn là sẽ 
bảo vệ Trump đến cùng nếu 
được bổ nhiệm làm bộ trưởng 
Tư Pháp! 
Nay với bản tường trình toàn bộ 
của Mueller công khai hóa, mọi 
người mới thấy rõ sự thiếu tư 
cách của Barr, chỉ vì ham hố 
danh vọng làm Attorney 
General, đã muối mặt để làm 
chuyện này! 
Những lời khai của các nhân 
vật làm việc tại tòa Bạch Cung 
và các người thân tín nhất của 
Trump do ban điều tra của 
Công Tố Viện Mueller thu thập 
được đã cho thấy một hình ảnh 
tồi tàn nhất của tòa Bạch Cung. 
Là với Trump đứng đầu, đây là 
một sự hỗn loạn hoàn toàn, 
không ai bảo được ai, không ai 
nghe lời ai, người nào cũng thủ 
thân mình và sẵn sàng dùng 
dao nhọn đâm sau lưng những 
người khác để tự bảo vệ hay để 
tiến thân! Điển hình nhất là bản 
khai của Don McGahn, luật sư 
cố vấn luật pháp của tòa Bạch 
Cung. Tay này đã khai huỵch 
toẹt hết mọi chuyện cho 
Mueller, không dám dấu điều gì 
vì sợ rằng nếu không khai hết, 
sau này sẽ bị vạ lây khi Trump 
bị truất phế hay thất cử! 
Nhờ McGahn khai ra, nay mọi 
người mới biết Trump đã ra lệnh 
để đuổi Mueller. Nhưng 
McGahn không chịu, lờ đi khi 
Trump áp lực với McGahn bảo 
phải nói cho Sessions cách 



 

chức Mueller. Trump tính trò 
chơi bẩn, không dám tự mình ra 
tay thẳng mặt công khai đuổi 
Mueller. Nhưng bắt Sessions 
làm để sau này đổ mọi tội lên 
đầu Sessions. Nhưng Sessions 
từ chối, phủi tay, giao hết các 
quyền về điều tra vụ thông 
đồng với Nga cho Rosenstein.  
Trump thấy áp lực Sessions 
không xong, đòi McGahn phải 
ra mặt để đuổi Mueller. Nhưng 
McGahn biết thủ đoạn gắp lửa 
bỏ tay người của Trump, đã từ 
chối và đòi từ chức nếu Trump  
nhất quyết bắt McGahn phải 
làm. Tay này mỗi lần họp với 
Trump đều ghi chép vào sổ tay 
cẩn thận, để phòng thân. 
Trump hầm lắm, nói luật sư làm 
việc với Trump không ai ghi sổ 
tay khi bàn bạc nói chuyện với 
Trump cả. McGahn trả lời là 
luật sư thực thụ người nào cũng 
phải ghi sổ tay phòng thân cả! 
McGahn hiện đã từ chức từ đầu 
năm 2019, nhiều phần vì sợ ở 
lâu sẽ bị vạ lây nên chạy trước. 
Trump hiện nay đổ mọi tội lên 
đầu McGahn khi bản tường 
trình của Mueller được công 
khai hóa, cho là McGahn đã 
phản mình! Thực ra Don 
McGahn đã cứu Trump khi từ 
chối không theo lệnh của 
Trump để đuổi Mueller. Lý do là 
nếu Mueller bị đuổi, việc Trump 
ngăn cản công lý sẽ thành tội 
phạm, không ch0y đâu cho 
thoát. Nên Trump đúng ra phải 
cảm ơn McGahn đã cứu mình, 
thay vì chửi rủa McGahn như 
hiện đang làm! 
Cuộc điều tra của Công Tố 
Viện đặc biệt Robert Mueller 
thực ra điểm chính là xem Nga 
đã nhúng tay vào cuộc bầu cử 
năm 2016 như thế nào và có 

bằng chứng gì buộc tội Trump 
và ban vận động bầu cử của 
Trump thông đồng với Nga hay 
không? 
Tuy không có chứng cớ hiển 
nhiên về ban vận động của 
Trump trực tiếp bắt tay và phối 
hợp với các viên chức tình báo 
của Nga. Nhưng những điều 
Mueller đưa ra cho thấy không 
phải là Trump không muốn, 
nhưng chỉ vì tổ chức của Trump 
quá hỗn loạn, không có qui mô 
và chương trình gì cả nên 
không có đủ bằng chứng để 
Mueller buộc tội Trump hợp tác 
với Nga. Nói cách khác, chỉ vì 
Trump  bất lực, không làm việc 
gì cho ra hồn, kể cả chuyện 
muốn cộng tác với Nga cũng 
không đi đến đâu! Nhưng nhờ 
thế mới cứu được Trump là 
Mueller không tìm ta bằng 
chứng hiển nhiên để buộc tội! 
Điều Mueller chứng minh được 
là tình báo Nga và Putin đã cật 
lực, bỏ hết tâm huyết và tốn 
kém tài lực để lũng đoạn chính 
ttrị tại Hoa Kỳ và để ủng hộ 
Trump tối đa, hy vọng sẽ đưa 
được Trump lên thành tổng 
thống Hoa Kỳ. Mueller đã kết 
tội được các tổ chức hoạt động 
lũng đoạn bầu cử này của Nga, 
đặt trụ sở tại St Petersburg và 
Mueller đã kết án mấy chục 
người Nga dính líu, dĩ nhiên sẽ 
không bao giờ được Putin cho 
giải giao sang Hoa Kỳ để xử án 
về tội lũng đoạn bầu cử. 
Nhưng điều hiển nhiên trong 
bản tường trình của Mueller là 
Trump có thắng cử tổng thống 
năm 2016 hoàn toàn đã nhờ 
Nga nhúng tay vào! Với những 
tin tức giả Nga cho vào social 
media,  những cuộc biểu tình 
ủng hộ Trump do Nga bỏ tiền 

và khích động để nhiều người 
tham dự..v.v. Tất cả những hoạt 
động này của Nga đã giúp cho 
Trump rất nhiều. Ngoài ra trong 
những ngày chót trước cuộc 
bầu cử, việc Nga cho hacking 
lất các tài liệu và e mails của 
đảng Dân Chủ, đưa cho 
Wikileaks để tung ra chơi 
Hillary Clinton đã làm phần 
thắng nghiêng về Trump. 
Điều rõ ràng là sau khi Trump 
bị tố về vụ Access hollywood,  
video chiếu Trump tuyên bố về 
chuyện “bóp  l..” (pussy 
grabbing) đàn bà đẹp, Nga đã 
cho tung ra các chuyện hacking 
này ngay để đánh lạc hướng và 
làm nhẹ đi chuyện bỉ ổi và 
tuyên bố đê tiện này của Trump 
rất nhiều! 
Thực sự trong cuộc bầu cử của 
Hoa Kỳ,  nếu sự cách biệt về số 
phiếu quá nhiều, chuyện Nga 
có nhúng tay vào hay không có 
thể cũng không ảnh hưởng gì. 
Nhưng bầu cử năm 2016 giữa 
Trump và Hillary Clinton quá 
sát nút. Hillary thắng với số 
phiếu popular votes, nhiều hơn 
một triệu người. Nhưng thua và 
thắng hay không là do electoral 
votes, tức theo tiểu bang. Ba 
tiểu bang Wisconsin, Ohio và 
Pensylvania Trump thắng nhờ 
vào số phiếu hơn Hillary có 
khoảng 90,000 phiếu. Có nghiã 
nếu Hillary lấy thêm chừng 
50,000 phiếu tại ba tiểu bang 
này, Hillary sẽ thắng và Trump 
thua. Con số vài chục ngàn 
phiếu này có thể hiểu là nếu 
Nga không dính vào và làm 
mấy chục ngàn người này đổi ý 
để theo Trump, Hillary đã thắng 
cử! 
Như vậy nói rằng Nga đã giúp 
cho Trump thắng để thành tổng 



 

thống Hoa Kỳ, điều này không 
phải là ngoa. Nên dù không có 
bằng chứng hiển nhiên để buộc 
tội Trump thông đồng với Nga, 
những điều Mueller đưa ra 
trong bản tường trình cho thấy 
có thể nói Nga đã bầu cho 
Trump và đưa Trump lên thành 
tổng thống Hoa Kỳ! 
Chính vì tự nhận thấy mình 
không xứng đáng để thành tổng 
thống và tất cả đã nhờ sự 
nhúng tay của Nga. Nên Trump 
đã tìm cách phá Mueller cho 
bằng được, kể cả chuyện ngăn 
cản công lý. Những chuyện làm 
cản trở công lý của trump thực 
ra đã rõ rành rành, ai cũng 
thấy. Vấn đề là liệu Hạ Viện có 
tiến hành trong việc truất phế 
Trump hay không? Cũng như 
số dân chúng ủng hộ Trump có 
tỉnh giấc để nhận diện sự không 
xứng đáng là tổng thống của 
Trump, cũng như cả chính 
quyền Trump đều thiếu tư cách 
để giữ ngành hành pháp lãnh 
đạo quốc gia Hoa Kỳ. 
Trong lịch sử cận đại của Hoa 
Kỳ, thập niên 50’s thời Chiến 
Tranh Lạnh cũng có sự phân 
hoá trong xã hội với phong trào 
truy lùng cộng sản của thượng 
nghị sĩ tiểu bang Wisconsin là 
Joseph McCarthy. Ông này 
quá khích hạng nặng, làm hại 
nhiều người. Cho đến khi trong 
một cuộc điều trần ngày 9 
tháng 6, 1954 tại Thượng Viện 
khi McCarthy điều tra về quân 
lực Hoa kỳ có ai theo cộng sản 
Sô Viết hay không. Luật sư 
Joseph Welch của Army hỏi lại 
McCarthy: Oâng có còn ý thức 
nào về tư cách hay không? Dân 
Mỹ xem TV cuộc điều trần này 
mới nhận ra được sự quá đáng 
làm hại người của McCarthy và 

sau đó phong trào này tan dần, 
McCarthy mất hết uy tín và câu 
hỏi về tư cách này đã đi vào lịch 
sử. 
Nhắc đến chuyện này để thấy 
rằng đôi khi chỉ cần một xúc tác 
nhỏ, một câu hỏi nào đó để 
đánh thức và cảnh tỉnh cả một 
xã hội. Bản tường trình của 
Mueller vừa công khai hóa tuần 
qua có thể là yếu tố để dân 
chúng Hoa Kỳ nhìn rõ hơn về tư 
cách và sự không xứng đáng 
của chính quyền Trump hay 
không? Điều đó có lẽ phải chờ 
đến cuộc bầu cử  tháng 11 năm 
2020 mới  biết được câu trả lời. 
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