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Tuần lễ vừa qua,  thủ lãnh Hạ 
Viện bà Nancy Pelosi đã quyết 
định mở cuộc điều tra chính 
thức để sửa soạn truất phế 
Donald Trump ra khỏi chức vị 
tổng thống Hoa Kỳ. Pelosi đã 
tuyên bố Trump phản bội quốc 
gia, phản lại lời thề khi nhậm 
chức là phục vụ quốc gia và 
bảo vệ hiến pháp.  
Lời buộc tội này là do vụ Trump 
điện đàm với tổng thống mới 
đắc cử của Ukraine là Zelesky, 
ép buộc ông này điều tra về 
cựu phó tổng thống Joseph 
Biden và con là Hunter Biden, 
khi Hunter dính líu làm ăn với 
một công ty  năng lượng của 
Ukraine. Mặc dù không có 
chứng cớ nào là Hunter Biden 
làm bậy hoặc phó tổng thống 
Biden lợi dụng quyền hành thời 
tổng thống Obama để giúp con 
trai. Tuy nhiên Trump muốn 
dùng chuyện này để làm hại uy 
tín Biden vì nghĩ rằng Biden 
nhiều phần sẽ được đảng Dân 
Chủ đề cử để tranh chức tổng 
thống với Trump trong kỳ bầu 
cử năm 2020. 
Trump đã cho luật sư riêng của 
mình là Rudy Giuliani sang 
Ukraine để điều tra về việc này. 
Giuliani nguyên là cựu thị 
trưởng New York thời khủng bố 
9-11, có nhiều uy tín sau vụ này 
và đã ra tranh cử tổng thống 
năm 2016. Tuy chửi Trump 
trước đó, Giuliani sau này đã 
bám lấy Trump và được Trump 
nhận cho làm luật sư riêng để 
bảo vệ Trump lúc Mueller điều 
tra về vụ Nga giúp Trump năm 

2016. Giuliani là người đã thúc 
đẩy Trump mang chuyện 
Ukraine để chơi Biden, cũng 
như cho rằng Ukraine đã dính 
líu vào chuyện bần cử năm 
2016 và giúp Hillary Clinton để 
chơi Trump. 
Với Giuliani cò mồi, Trump cho 
đuổi đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine 
là người của Obama trước kia 
và cho đại sứ đặc nhiệm 
special envoy là Kurt Volker 
cùng đại sứ Hoa Kỳ cho Liên 
Hiệp Âu Châu là Gordon 
Sondland lo chuyện áp lực 
Ukraine để bắt tổng thống 
Zelensky điều tra vụ Biden! 
Trước đó ít tháng, Trump đã 
dùng quyền tổng thống để cho 
ngưng lại viện trợ quân sự cho 
Ukraine đáng giá 391 triệu Mỹ 
Kim, không cho biết lý do dù bộ 
Quốc Phòng và Quốc Hội đều 
đòi hỏi chuyện giúp cho 
Ukraine số tiền này để chống 
lại Nga. Đại sứ đặc nhiệm 
Volker liên lạc với phụ tá 
Yermak của tổng thống 
Zelensky của Ukraine bằng 
text và đã nói cho ngầm hiểu là 
Zelenski phải cho điều tra về 
Biden, Trump mới cho giải tỏa 
chuyện viện trợ cho Ukraine 
cũng như mời Zelenski sang 
tòa Bạch Cung để gặp Trump. 
Dĩ nhiên Zelenski phải ưng 
thuận và sau đó mấy ngày, 
Trump đã chính thức điện đàm 
với Zelenski hôm 25 tháng 7,  
yêu cầu Zelenski giúp cho một 
ân huệ cho Trump, tuy không 
nói rõ ràng là vụ điều tra Biden, 
nhưng dĩ nhiên để cho Zelenski 
phải ngầm hiểu! 
Cuộc điện đàm này xảy ra tại 
phòng Situation Room của tòa 
Bạch Cung nên đã được ghi 
chép lại, cũng như có nhiều 

người nghe cùng, trong đó có 
ngoại trưởng Mike Pompeo. 
Tuy nhiên các luật sư của Hội 
Đồng An Ninh Quốc Gia cũng 
như một số nhân viên tình báo 
biết nội dung cuộc điện đàm 
này đã thấy ngay đây là việc 
làm phạm pháp của Trump. Là 
đã công khai nhờ người lãnh 
đạo một quốc gia khác mở cuộc 
điều tra một địch thủ về chính 
trị của mình. Có nghĩa đã yêu 
cầu quốc gia khác can thiệp 
vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, 
cũng như lạm dụng quyền tổng 
thống để làm lợi riêng cho 
mình, vi phạm hiến pháp và là 
hành động phản quốc. 
Để cho dấu chuyện làm bậy và 
phản hiến pháp này của 
Trump,  bản ghi chép cuộc điện 
đàm đã được cất vào kho tối 
mật, gần như không mấy ai 
được quyền đụng đến! Tuy 
nhiên nhiều phụ tá của Trump 
có mặt tại Situation Room, 
cũng như một số nhân viên tình 
báo đã biết được chuyện này. 
Một người làm cho CIA được 
đặc cử sang tòa Bạch Cung đã 
làm bản tường trình gọi là 
Whistleblower report, thổi còi tố 
giác, ghi chép đầy đủ nội dung 
điện đàm của Trump, cũng như 
các bản báo khác về vụ Trump 
áp lực Zelenski để điều tra 
Biden, nhằm chiếm ưu thế đem 
lợi chính trị cho Trump cho kỳ 
bầu cử sắp đến. 
Theo luật về Whistleblower do 
Quốc Hội đưa ra nhiều năm 
trước, danh tính của người tố 
giác được giữ bí mật và cấm 
không cho cấp trên cũng như 
cơ quan của chính quyền được 
sa thải hay trừng phạt người tố 
giác. Tuy nhiên bản tường trình 
này theo đúng luật lệ, phải đưa 



 

lên giám đốc tình báo quốc gia 
là McGuire.  Tay này lại gửi 
sang bộ Tư Pháp với tay chân 
của Trump là Barr là bộ trưởng. 
Bộ Tư Pháp cho ỉm đi. Nhưng 
Uỷ Viên Giám Sát về tình báo 
đã cho bản tường trình này là 
đáng tin nên đã cho trình lên Hạ 
Viện và sau cùng đến tay chủ 
tịch ủy ban tình báo Hạ Viện là 
Adam Schiff. Schiff lên án ngay 
Trump là đã áp lực tổng thống 
Ukraine để làm lợi về chính trị 
cho mình, hành xử như một tay 
cầm đầu Mafia! 
Trump nổi điên ngay và đã 
phạm phải sai lầm căn bản. Là 
Trump tự tin quá độ sau khi 
thoát khỏi vụ điều tra của 
Mueller nên dương dương tự 
đắc, cho là không ai có thể 
đụng đến mình nữa. Trump tin 
tưởng là mình đã bất khả xâm 
phạm nên không cần phải thủ 
như trước. Và Trump cho công 
khai hóa cuộc điện đàm của 
mình với Zelenski, không cần 
phải giữ bí mật, dù các luật sư 
của tòa Bạch Cung và Hội đồng 
An Ninh đã cho vào kho tối mật 
vì biết rằng Trump đã phạm 
pháp! 
Hơn nữa, Trump còn chơi sang 
hơn, thách đố địch thủ của 
mình và phe Dân Chủ, bằng 
cách cho công khai hóa luôn 
bản tường trình “Thổi còi tố 
giác”, Whistleblower report. 
Như bảo rằng: Có sao đâu! Có 
ngon làm gì thì làm đi! 
Kết quả ai cũng thấy được khi 
đọc bản ghi chép cuộc điện 
đàm và bản “Thổi còi tố giác’ là 
chuyện làm phạm pháp của 
Trump đã rành rành không thể 
chối cãi được! Dù cho một số 
tay chân và những kẻ cuồng tín 
ủng hộ Trump vẫn tiếp tục lên 

tiếng phủ nhận những chứng cớ 
này! 
Bà Nancy Pelosi thủ lãnh Hạ 
Viện trước giờ vẫn không muốn 
mở cuộc điều tra để truất phế 
Trump. Vì cho rằng khó khăn, 
không đi đến đâu và Thượng 
Viện do Cộng Hòa nắm đa số 
nên sẽ bị bác ở Thượng Viện. 
Và sẽ làm lợi cho Trump hơn 
khi tranh cử năm 2020. Tuy 
nhiên đa số dân biểu Dân Chủ 
đã đòi phải truất phế Trump. Và 
đặc biệt khi mấy chục tân dân 
biểu Dân Chủ thắng cử tại các 
vùng trước kia do Cộng Hòa 
nắm giữ, viết chung bài Op-Ed 
trên báo tố giác Trump và đòi 
phải truất phế, bà Pelosi đã đổi 
ý ngay sau đó. Lý do là thấy 
Trump kỳ này đã đi quá mức và 
phạm pháp rành rành, ngay 
các dân biểu mới thắng cử tại 
các vùng Cộng Hòa , trước giờ 
vẫn chống chuyện truất phế 
rump. Nay đã lên tiếng đòi hỏi 
Pelosi phải tiến tới trong việc 
điều tra và soạn thảo dự luật 
truất phế Trump, Pelosi không 
thể cưỡng lại được nữa. Và phải 
cho thi hành cuộc điều tra để 
truất phế Trump, hậu quả muốn 
ra sao thì ra! 
Thực sự những thăm dò dư luận 
mới nhất cho thấy đa số dân 
chúng Hoa Kỳ đã tán thành 
việc cho điều tra để truất phế, 
impeachment inquiry. Trước 
kia, con số này chỉ là thiểu số. 
Nhưng với chuyện Trump làm 
bậy quá rõ ràng và Trump càng 
lúc càng tỏ ra độc tài, muốn làm 
gì thì làm, dư luận dân chúng đã 
bắt đầu thay đổi. 
Một thiểu số khoảng 30-40% 
dân chúng vẫn ủng hộ Trump. 
Thành phần này hầu hết là da 
trắng, ít học, sống tại thôn quê, 

ít hiểu biết và nặng đầu óc kỳ 
thị. Cuồng tín nhất vẫn là các 
nhóm Ku Klux Klan, white 
supremacists, bảo thủ loại cực 
đoan tại vùng Deep South. Đây 
là các nhóm sẵn sàng sống 
chết với Trump và sẽ nổi loạn 
nếu Trump bị truất phế hay bị 
thua trong kỳ tranh cử 2020. 
Một số còn tiên đoán là Hoa Kỳ 
sẽ có nội chiến nếu Trump bị 
truất phế! 
Những nhóm dân này được kích 
thích và gia tăng sự ủng hộ 
Trump do đài Fox News, với 
các tay nhiệt thành sống chết 
với Trump hô hào suốt ngày 
như Sean Hannity, Tucker 
Carlson. Cũng như được Trump 
khích động thường xuyên bằng 
Twitter với các tweets Trump 
viết cả ngày chửi rủa Dân Chủ 
và những kẻ chống đối mình.  
Những thành phần thiếu suy 
nghĩ và hiểu biết này vẫn có thể 
còn trung thành và ủng hộ 
Trump. Nhưng chỉ chiếm 
khoảng 30% dân chúng. Đa số 
dân Hoa Kỳ hiểu biết hơn đã 
bắt đầu thấy quá mệt mỏi với 
khuynh hướng độc tài và những 
kỳ thị trắng trợn của Trump nên 
đã bắt đầu ủng hộ chuyện truất 
phế Trump ngày một nhiều 
hơn. 
Hiện nay Trump càng lúc càng 
tỏ ra điên loạn và bất cần hơn 
nữa. Trump tiếp tục cho rằng 
mình làm đúng, không có gì sai 
quấy, chuyện áp lực với các 
nhà lãnh đạo các quốc gia khác 
để điều tra Biden là chuyện 
đúng, không phạm hiến pháp 
chút nào! Trump chơi trò đánh 
bạc, double down, thua thì đặt 
tăng gấp đôi, hay gấp ba, gấp 
bốn lần. Cho địch thủ chạy làng 
hết! Hôm thứ năm 3 tháng 10, 



 

Trump còn yêu cầu Trung Hoa 
điều tra Biden, nói rằng, 
chuyện Biden làm bậy tại trung 
Hoa cũng tệ hại như ở Ukraine! 
Có nghĩa Trump đã coi thường 
luật pháp. Chuyện Trump liên 
hệ với Nga vụ bầu cử năm 
2016, Mueller điều tra đã 
không làm gì được Trump. Nay 
Trump có nhờ Ukraine hay 
Trung Hoa dính vào việc bầu cử 
tại Hoa Kỳ cho cuộc bầu cử 
năm 2020 bằng cách nhờ các 
quốc gia trên điều tra đối thủ 
Biden, thì đã sao đâu! Giỏi thì 
truất phế đi! 
Nói đúng ra Trump không sợ vì 
ỷ có Thượng Viện vẫn nằm 
trong tay Cộng Hòa và Trump 
vẫn điều khiển được các dân 
biểu và thượng nghị sĩ Cộng 
Hòa. Dù Hạ Viện có thông qua 
việc truất phế, khi lên đến 
Thượng Viện, phải cần đến 2/3 
số  thượng nghị sĩ bỏ phiếu 
thuận, trump mới bị mất chức. 
Có nghĩa nếu 47 thượng nghị sĩ 
bỏ phiếu thuận truất phế, phải 
cần thêm 20 thượng nghị sĩ 
Cộng Hoà thuận theo để đủ số 
67 phiếu mới hạ bệ Trump nổi. 
Hiện nay mới chỉ có Mitt 
Romney của tiểu bang Utah ra 
mặt chống Trump. Thượng nghị 
sĩ Ben Sasse có thể cũng 
chống. Thượng Nghị Sĩ 
Grassley của Iowa gần đây 
cũng chỉ trích Trump khi đòi biết 
danh tính của người “thổi còi tố 
giác”. Tuy nhiên đa số thượng 
nghị sĩ Cộng Hòa vẫn giữ thái 
độ im lặng, sợ lên tiếng chống 
trump sẽ bị dân ủng hộ Trump 
của tiểu bang mình bỏ phiếu 
chống lại và mất chức thượng 
nghị sĩ. Có nghĩa thiếu can đảm 
và chỉ biết bảo vệ chức vụ 
mình. 

Tuy nhiên nếu dư luận xoay 
chiều và dân đòi truất phế 
Trump nhiều hơn nữa, Hay 
Trump càng lúc càng điên loạn 
hơn và làm bậy nhiều hơn. 
Cũng như thêm nhiều tiết lộ 
những chuyện làm phạm pháp 
của Trump một ngày một gia 
tăng. Lúc đó các thượng nghị sĩ 
Cộng Hòa sẽ thay đổi thái độ 
và truất phế Trump như thời 
Nixon ngày xưa. Mới đầu đ số 
vẫn ủng hộ Nixon. Đến lúc mọi 
sự quá rõ ràng và Cộng Hòa 
phải xoay chiều, khi đó Nixon 
tuyệt vọng mới từ chức! 
Lic0h sử có thể không tái diễn, 
Nhưng thường hay theo cùng 
âm giai vần điệu. Chuyện thời 
Nixon cũng có thể xảy ra cho 
Trump trong vài tháng sắp đến 
cũng không biết chừng. 
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, 
không ai nói trước được. Chúng 
ta hãy chờ xem! 
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