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Lịch sử sau này sẽ ghi lại là nền 
dân chủ tại Hoa Kỳ bắt đầu giai 
đoạn tan vỡ khi Donald Trump 
được bầu lên làm tổng thống 
năm 2016. Và cố gắng của 
đảng Dân Chủ tại Hạ Viện để 
truất phế Trump, nhiều phần sẽ 
bị phe Cộng Hòa chặn đứng tại 
Thượng Viện khi xử án Trump. 
Lý do giản dị là không thể kiếm 
nổi số phiếu 2/3 Thượng Nghị 
Sĩ bằng lòng bỏ phiếu lên án 
Trump. 
Và khi Trump được xử trắng án, 
nền dân chủ của Hoa Kỳ có thể 
coi như thực sự đã chấm dứt. 
Với những vi phạm trắng trợn 
của Trump, lạm dụng quyền 
hành, áp lực tổng thống 
Ukraine phải điều tra đối thủ 
chính trị là cha con Biden, nếu 
không sẽ không viện trợ quân 
sự 400 triệu Mỹ Kim. Tất cả 
những điều làm bậy, phạm luật 
và xứng đáng để truất phế này 
của Trump đã được phơi bày rõ 
ràng, không thể chối cãi được 
trong các cuộc điều trần công 
khai trước Hạ Viện trong 2 tuần 
qua. 
Đảng Dân Chủ với thủ lãnh Hạ 
Viện bà Nancy Pelosi đã chỉ 
muốn dùng một vụ Ukraine này 
để buộc tội Trump, để giản dị 
hóa và để dân chúng Hoa Kỳ 
có thể nhận thức được việc 
phạm luật và xứng đáng bị truất 
phế của Trump. Tuy những tội 
của Trump rành rành trong việc 
thông đồng với Nga và ngăn 
chặn công lý khi bị Mueller điều 

tra. Nhưng Mueller đã không 
buộc tội Trump, nêu lý do là 
tổng thống đương tại vị không 
thể bị buộc tội, chỉ Quốc Hội 
mới dùng chuyện truất phế để 
đuổi Trump khỏi chức tổng 
thống và lúc đó, bộ Tư Pháp 
mới lên án và buộc tội được 
Trump. 
Đây là điều lệ khôi hài và cổ lỗ 
của bộ Tư Pháp, đáng lẽ 
Mueller phải bỏ qua  và ít nhất 
phải buộc tội Trump đã ngăn 
chặn công lý. Nhưng Mueller 
quá nhát và theo đúng lề lối 
không dám vượt qua luật lệ 
này, sau cùng đã để bộ trưởng 
tư pháp Barr, tha bổng cho 
Trump một cách rất bỉ ổi và vô 
tư cách! 
Tuy nhiên nay có vụ Ukraine, 
phe Dân Chủ có thể dùng để 
truất phế Trump nên không 
muốn lôi ra thêm vụ Trump 
thông đồng với Nga và ngăn 
chặn cuộc điều tra của Mueller, 
dễ làm dư luận dân chúng 
hoang mang, lẫn lộn và khó 
theo dõi. 
Buổi điều trần đầu tiên tại Hạ 
Viện là với quyền đại sứ tại 
Ukraine là ông William Taylor, 
một nhân vật nhiều uy tín, được 
nhiều người kính nể vì nhiều 
kinh nghiệm tại Ukraine. Đồng 
thời cùng ngày là điều trần của 
Geoge Kent, nhân viên cao cấp 
của bộ Ngoại Giao. Taylor đã 
cho thấy rõ ràng việc làm phạm 
pháp và sai quấy của Trump 
khi dùng quyền tổng thống để 
ngưng lại viện trợ cho Ukraine, 
bắt tổng thống xứ này điều tra 
về Biden, nhiều phần sẽ là ứng 
cử viên Dân Chủ tranh chức với 
Trump. Taylor vạch rõ ràng 
việc làm sai quấy và để hưởng 

lợi cho riêng mình, bất kể đến 
quyền lợi quốc gia của Trump. 
Hai ngày sau là cuộc điều trần 
của cựu đại sứ tại Ukraine là bà 
Marie Yovanovitch. Bà này bị 
Trump cách chức vì đã chống 
lại việc luật sư riêng của Trump 
là Rudy Giuliani, lũng đoạn bộ 
Ngoại Giao và tìm cách để bắt 
Ukraine phải điều tra về Biden. 
Đặc biệt trong khi bà 
Yovanovitch đang điều trần, 
Trump dùng Twitter chửi và đe 
dọa bà này, một việc làm phạm 
pháp xảy ra ngay trong trong 
lúc Hạ Viện đang điều tra. 
Adam Schiff, chủ tịch ủy ban hạ 
viện về tình báo và được bà 
Pelosi ủy nhiệm để điều khiển 
các cuộc điều trần, đã tố cáo 
ngay Trump là đe dọa nhân 
chứng và sẽ dùng điều này 
trong bản buộc tội truất phế 
Trump! 
Điều này cho thấy Trump đã 
điên tiết, nổi khùng, không còn 
biết lợi hại, ngang nhiên ra mặt 
phạm pháp đe dọa nhân chứng 
ngay trong buổi điều trần! Chỉ 
riêng tội này không cũng đủ để 
truất phế Trump. Nhưng phe 
Cộng Hòa vẫn bênh vực 
Trump, coi như không có gì! 
Cho đến bây giờ, tương đối 
Trump vẫn tiếp tục giữ được 
các đảng viên Cộng Hòa và các 
dân biểu, thượng nghị sĩ ủng hộ 
mình. Trừ khi trong vài tuần lễ 
đến, có thêm nhiều bí mật làm 
bậy khác của Trump được tiết 
lộ, nhiều phần tại Thượng Viện, 
số thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ 
rơi Trump có lẽ sẽ chỉ có một 
vài người, trong đó có Mitt 
Romney là chắc chắn sẽ chơi 
Trump, không đủ số 2/3 để kết 
án và cho Trump về vườn. 



 

Như vậy dù Trump bị Hạ Viện 
đưa ra bản án truất phế sau các 
cuộc điều trần, một khi lên đến 
Thượng Viện, thủ lãnh Mitch 
McConnell sẽ cho lập phiên tòa 
xử với chánh án là thủ lãnh Tối 
Cao Pháp Viện Roberts. Cuộc 
xử án này sẽ theo tiền lệ như 
thời xử Bill Clinton trước kia và 
sau cùng nhiều phần sẽ xử 
trắng án cho Trump. 
Vấn đề được đặt ra là dù Trump 
được tha bổng, vụ án truất phế 
này sẽ làm thay đổi dư luận 
quần chúng Hoa Kỳ như thế 
nào? 
Đối với đảng viên Dân Chủ, dĩ 
nhiên Trump có tội, xứng đáng 
bị truất phế. Nay truất phế 
không được, đảng Dân Chủ chỉ 
còn cách đánh bại Trump tại 
thùng phiếu. Và các người theo 
phe Dân Chủ dĩ nhiên sẽ hăng 
hái đi bầu hơn, đặc biệt là giới 
thiểu số, da đen, Hispanics và 
giới phụ nữ thành phần đại học, 
sống tại suburbs, gần đây đã là 
giới quyết định trong vụ bầu 
midterm năm 2018. 
Với đảng viên Cộng Hòa, đa số 
vẫn ủng hộ Trump. Dù vụ xử án 
truất phế Trump có thêm nhiều 
điều phạm pháp của Trump 
được phơi bày, tỷ lệ dân chúng 
sống chết với Trump vẫn là từ 
30 – 40%, không suy suyển. 
Thành phần cử tri quyết định 
như vây sẽ là giới độc lập, 
không theo đảng nào. Giới này 
thực ra ít õi, chỉ khoảng 10 – 
20% tỷ lệ dân chúng. Nhưng sẽ 
là yếo tố quyết định cho cuộc 
tranh cử. Và cả hai đảng Dân 
chủ và Cộng Hòa đều tìm cách 
ve vãn để phe dân chúng độc 
lập này ngả về phía mình để 
nắm chắc phần thắng. 

Dân Chủ hy vọng là với các 
cuộc điều trần phơi bày những 
xấu xa và phạm pháp của 
Trump, dân chúng độc lập 
không theo đảng nào sẽ thấy rõ 
hơn về sự nguy hiểm cho tương 
lai dân chủ của Hoa Kỳ nếu 
Trump thắng cử thêm nhiệm kỳ 
nữa. Trong khi đó Cộng Hòa 
chơi đòn cù nhầy, chuyện 
Trump như thế nào ai cũng biết 
cả rồi, có làm bậy thêm tí nữa, 
có sao đâu?! Miễn kinh tế vẫn 
mạnh, dân chúng có việc là tốt 
rồi! 
Tuy nhiên, theo hai giáo sư của 
Harvard về chính trị xã hội, đây 
chính là con đường Trump 
đang trên đà phá nát nền dân 
chủ của Hoa Kỳ. Là nền dân 
chủ không phải bị tan vỡ do một 
cuộc đảo chính quân sự, nhưng 
chính là do những biến đổi dần 
dần, của lạm quyền và độc tài 
của các nhà lãnh đạo, sẽ đưa 
đến dãy chết của nền dân chủ. 
Hai giáo sư này là Steven 
Levitsky và Daniel Ziblatt, đã 
cộng tác viết cuốn sách “How 
democracies die”, Nền dân chủ 
chết như thế nào, xuất bản năm 
2018.  
Levitski và Ziblatt cho rằng hiện 
nay Hoa Kỳ đang ở trên con 
đường đưa đến chính thể độc 
tài, không khác gì thời trước khi 
Đức Quốc Xã nắm quyền với 
Hitler của Đức và đảng phát xít 
của Mussolini tại Ý thập niên 
30’s. Tình trạng xã hội của Hoa 
Kỳ cũng tương tự như xã hội 
của Spain trước khi dẫn dắt đến 
nội chiến Tây Ban Nha và chính 
thể độc tài của Franco. 
Gần đây hơn là các chế độ độc 
tài tại Chile, Hungary và Turkey 
cũng bắt đầu bằng những thay 
đổi xã hội và chính trị dần dần 

tại các quốc gia này, sau cùng 
dẫn dắt đến tập trung quyền 
hành vào tay một nhà độc tài, 
cai trị bằng bàn tay sắt. 
Trong cuốn sách “How 
democracies die”, hai tác giả 
đã so sánh Hoa Kỳ với 
Venezuela, khi nhà độc tài 
Hugo Chavez lên nắm quyền. 
Chavez là người tiên phong đã 
dùng Twitter khi mới bắt đầu 
có, dùng để chửi và tấn công 
các địch thủ của mình. Trump 
hiện nay có tweets liên miên, 
chỉ là bắt chước Chavez. 
Khôi hài hơn cả là Chavez còn 
có chương trình TV tên là “ Alo, 
Presidente”, cũng như Trump 
lúc chưa làm tổng thống, được 
biết đến bằng show “The 
Apprentice”. 
Nhà độc tài Recep Tayyip 
Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ cũng 
đã dùng từ ngữ “deep state” 
chửi những công chức chống 
đối mình, cả hàng chục năm 
trước khi Trump dùng từ ngữ 
này để chửi các nhân viên CIA, 
FBI hay các viên chức ngoại 
giao chống đối Trump. 
Điều nguy hiểm nhất do Trump 
gây ra và sẽ phá vỡ nền dân 
chủ của Hoa Kỳ, chính là việc 
Trump ủng hộ các phe kỳ thị 
quá khích white supremacists, 
Ku Klux Klan và cố gắng của 
Trump để lấy lòng và giữ vững 
sự ủng hộ của dân da trắng kỳ 
thị, ít học và nghèo hay trung 
lưu thấp. Phân hóa của xã hội 
Hoa Kỳ hiện nay đã đến mức 
khủng khiếp, dân chúng chia 
hẳn thành hai phe, phe da 
trắng kỳ thị theo Trump và 
Cộng Hòa, phe thiểu số đen, 
Hispanics và da trắng có học, ở 
thành thị theo đảng Dân Chủ. 
Điều nguy hiểm là sự phân hóa 



 

quá mức đã đẩy hai nửa của xã 
hội về hai cực đối chọi, coi nhau 
như kẻ thù, không còn giữ được 
sự tôn trọng lẫn nhau và cởi mở 
cần thiết cho nền dân chủ và xã 
hội tự do, thăng tiến. 
Theo Liliana Mason, giáo sư 
chính trị học tại đại học 
Maryland, năm 2018 đã làm 
cuộc thăm dò về bạo lực và 
chính trị, bà này cho biết trong 
khi 77% dân chúng chống bạo 
lực, có 20% số người được 
thăm dò cho biết sẽ chấp nhận 
chuyện dùng bạo lực cho chính 
trị. 
Một thăm dò khác cho biết 25% 
dân chúng muốn quốc gia Hoa 
Kỳ phân chia thành 2 xứ, một 
quốc gia theo Cộng Hòa,, quốc 
gia kia theo Dân Chủ. Có nghĩa 
coi nhau như kẻ thù, không thể 
sống chung với nhau nếu 
không cùng đảng phái. Thà 
chia Hoa Kỳ thành hai xứ cho 
xong! 
Trong buổi hội thảo gần đây về 
tương lai của nền dân chủ tại 
Hoa Kỳ tại đại học Cornell, một 
viễn ảnh được đưa ra là nếu 
Trump dù thua số phiếu 
popular votes nhưng lại thắng 
electoral votes và tái đắc cử trở 
lại năm 2020, sẽ có bạo lực xảy 
ra ngay tại Washington D.C. 
giữa hai nhóm white 
supremacists và nhóm Antifa, 
chống phát xít. Các vùng ngoại 
ô suburbs của các thành phố 
lớn của Hoa Kỳ sẽ có các nhóm 
võ trang đi tuần, tùy theo loại kỳ 
thị white supremacists hay 
nhóm chống phát xít Antifa. 
Có nghĩa bạo lực sẽ xảy ra nếu 
Trump thắng cử. Nhưng nếu 
Trump thất cử, bạo lực sẽ còn 
nhiều hơn nữa khi các tổ chức 
kỳ thị ủng hộ Trump xuống 

đường đốt phá và tấn công các 
khu của dân đen, dân Mễ, dân 
Á Châu. Xã hội Hoa Kỳ lúc đó 
sẽ náo loạn và chính quyền sẽ 
phải dùng quân đội để trấn áp 
các nhóm võ trang gây loạn 
khắp nơi. 
Những viễn ảnh không được 
sáng sủa này cho thấy xã hội 
Hoa Kỳ đang trên con đường 
xuống dốc không phanh và nền 
dân chủ nhiều phần sẽ tan vỡ 
trong vòng một hay hai năm 
sắp đến. Nhiều phần cuộc truất 
phế Trump tại Hạ Viện sẽ 
không đi đến đâu tại Thượng 
Viện với Trump được xử trắng 
án. 
Cuộc bầu cử năm 2020 sắp 
đến sẽ quyết định cho vận 
mệnh quốc gia Hoa Kỳ. Nếu 
Trump thắng cử, nền dân chủ 
của Hoa Kỳ sẽ chết tức tưởi và 
Trump sẽ thành nhà độc tài. 
Nếu Trump thua, bạo động sẽ 
xảy ra trên nhiều thành phố và 
xã hội Hoa Kỳ sẽ náo loạn còn 
nhiều. Nhưng ít nhất nền dân 
chủ sẽ được tái lập và còn chút 
hy vọng cho quốc gia này cũng 
như cho cả toàn cầu. 
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