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Thay vì hoang tưởng kết luận “game is over” như Tổng thống Donald Trump ngày thứ năm 18-4 

vừa qua, chúng ta nay có thể nói một chương đã kết thúc, nhưng chưa khép lại, vì một chương mới 

tức thì mở ra, và chắc rằng sẽ còn gay cấn hơn trước nữa.  

Ông Trump có thực tin “cuộc chơi kết thúc” hay không thì chúng ta không biết, nhưng có 

thể đoán được. Trước hết là vì ông vẫn quen nói những điều không có, cho nên khi ông nói “game 

is over” người ta phải nghĩ là “the game is still on!”. Và thứ đến, chắc chắn người dân bình thường 

không tin thế, vì qua những gì đã xảy ra và nay người ta biết được khá nhiều kể từ ngày ông Robert 

Mueller, Biện lý Đặc biệt phụ trách cuộc điều tra về sự thông đồng giữa người Nga và ban vận động 

tranh cử năm 2016 của ông Trump (đương nhiên có ông Trump trong đó) cùng chuyện cản trở công 

lý (tức tìm cách ngăn chận cuộc điều tra này) của chính đương sự thì người bình thường cũng có thể 

nói “chưa yên”.  

Đúng là chưa yên! Ngày thứ năm, ông Trump reo hò như thế, “Đây là ngày đẹp nhất của 

tôi”, đến ngay ngày thứ sáu sau đó, kéo dài đến ngày chủ nhật, thì ông lên tiếng mạt sát ỏm tỏi cuộc 

điều tra cùng những người đã “nói xấu”, “xuyên tạc” ông mà báo cáo điều tra, tuy đã được “nhuận 

sắc”, đã kể ra chi tiết. Tử 5 giờ 30 sáng sớm thứ bảy, ông phải tweet: “Mặc dù sự thực là trước tiên, 

Báo cáo Mueller lẽ ra không được phép & được viết hết sức xấu xa bởi 13 (trong số 18) người Dân 

Chủ Cuồng Nộ, họ đúng là những người Thù Ghét Trump, trong đó có cả chính Bob Mueller là 

người cực kỳ mâu thuẫn, kết quả cuối cùng vẫn là No Collusion, No Obstruction (Despite the fact 

that the Mueller Report should not have been authorized in the first place & was written as nastily 

as possible by 13 (18) Angry Democrats who were true Trump Haters, including highly conflicted 

Bob Mueller himself, the end result is No Collusion, No Obstruction!). Nếu “No collusion, no 

obstruction”, việc gì mà ông cứ tiếp tục cuống cuồng, mất ăn mất ngủ như thế. 

 Truyền thông, báo chí trong thời gian 1-2 tuần qua đã nói nhiều chuyện ông Bộ trưởng Tư 

pháp mới được cử William Barr (sau khi Tổng thống Trump đuổi ông bộ trưởng cũ Jeff Sessions 

ngay tức thì sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 7-11 năm ngoái đã làm đảng Cộng Hòa mất quyền 



kiểm soát Hạ Viện) ngày 18-4 đã công bố báo cáo điều tra kéo dài cả 22 tháng của ông Mueller mà 

ông Barr đã nhuận sắc (tức bôi đen những khoản mà ông Barr cho rằng chưa tiện nói ra), và những 

gì ông Barr đã kết luận xem chừng không phù hợp với những gì người ta đọc được, cho dù chỉ mới 

đọc bản đã được “redacted” - tức bản đã bị “kiểm duyệt”. Bởi vậy mà như chúng ta đã biết Hạ Viện 

đã đòi hỏi ông Barr phải giao nộp cho họ bản báo cáo nguyên thủy của ông Mueller. Đồng thời, cho 

chắc ăn, người ta cũng đang đòi cả hai ông Barr và Mueller ra điều trần, cùng lúc có bàn cãi sôi nổi 

trở lại trong giới dân cử của đảng Dân Chủ: có nên “đàn hặc” (impeach) ông Trump hay chăng.  

Đây đúng là  câu chuyện dài, và ông Trump trong ác mộng cứ  hoang tưởng ông đã được 

“giải nghiệp”, tức “giải tội” (exoneration). Câu chuyện rồi đây sẽ diễn tiến như thế nào thì hơi khó 

nói, nhưng “còn lâu”.      

Tóm lược để chúng ta có thể hiểu câu chuyện bắt đầu từ đâu và nay đang đến đâu. 

Cơ quan FBI từ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã tiến hành điều tra việc tình báo Nga 

đã tìm cách can dự (phá) cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ (như họ đã tìm cách can dự vào 

các cuộc bầu cử khác ở các nước dân chủ phương tây). Chúng ta chỉ cần nhớ trong tháng sáu năm 

đó, ông Trump khi đi vận động bầu cử đã lên tiếng kêu gọi trước một đám đông cử tri Mỹ là Nga 

hãy cung cấp cho ban tranh cử của ông những chuyện kín trong nội bộ ban tranh cử của bà Hillary 

Clinton. Ngày 13-6 năm đó, có cuộc họp tại Trump Tower giữa người Nga và con và rễ và người 

cầm đầu cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Giám đốc FBI thời đó là ông James Comey. Sau 

khi ông Trump đắc cử,  vài người của ông Trump bị “dính chấu” vì quan hệ với người Nga trong 

thời vận động (trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn, trưởng ban tranh cử Paul 

Manafort, thành viên ban cố vấn đối ngoại George Papadopoulos...). Ông Comey đã báo cáo cho 

ông Trump biết về cuộc điều tra. Khi thấy ông Comey “không hợp tác”, tức không chịu chấm dứt 

cuộc điều tra và nói rõ Tồng thống không dính líu gì cả, thì  ông Trump sa thải ông Comey với 

những lời lẽ nặng nề, nói rằng ông Comey đã phá FBI. Ngày 17-5-2017 ông Mueller được Thứ 

trưởng Tư pháp Rod Rosenstein bổ nhiệm làm biện lý đặc biệt tiếp tục  cuộc điều tra mà ông 

Comey đang tiến hành dang dở. Trong thời gian ông Mueller điều tra, ông Trump đã nhiều lần công 

kích cá nhân ông Mueller, chỉ trích cuộc điều tra là săn bắt phù thủy... Tuy chịu nhiều áp lực, ông 

Mueller vẫn im lặng, và đến ngày 21-3 mới hoàn tất và giao nạp báo cáo cuối cùng dài 448 trang 

cho Bộ Tư Pháp.  

Ngày 24-3, ông Barr gởi một thư dài bốn trang “tóm tắt” kết luận báo cáo của ông Mueller, 

nhấn mạnh hai điểm chính: không có đủ chứng cớ pháp lý để kết luận có thông đồng, và không thể 

giải trừ chuyện có nỗ lực cản trở công lý. Nhưng ông Barr đưa ra kết luận của riêng ông, thay mặt 

Bộ Tư Pháp: no collusion, no obstruction, với lý do đơn giản: đã không có thông đồng thì cản trở 

làm gì! Ông cũng nhìn nhận ông có quan điểm khác biệt với ông Mueller! Trong báo cáo, ông 

Mueller cho rằng cuộc điều tra của ông không xác định cuộc vận động của ông Trump đã phối hợp 

với người Nga, tuy nhiên những người điều tra đã thấy “nhiều hành vi của Tồng thống có thể tạo ra 

những ảnh hưởng không đúng đắn tác động những cuộc điều tra của cơ quan công lực” (multiple 

acts by the President that were capable of exerting undue influence over law enforcement 

investigations).  

Người ta càm thấy kết luận vội vàng của ông Barr là không ổn vì chỉ nhằm chứng thực sự 

trung thành và xứng đáng của mình với ông Trump. Khong lẽ ông Mueller mất gần hai năm mà chỉ 

kết luận đơn giản như thế? Không lẽ hàng loạt người của ông Trump bị điều tra, truy tố, ra tòa, kết 

án, và bị bắt giam trong hai năm qua mà rốt cuộc ông Trump chẳng dính líu gì cả, vì ông Trump 

chẳng biết những gì người của mình làm cho mình? Bao nhiêu chứng cớ rõ ràng là ông Trump đã 

tìm mọi cách cản trở điều tra, và ông Mueller chỉ muốn trình bày những sự kiện “cản trở” đó để giới 

hữu quyền (Bộ Tư Pháp) nếu đủ can đảm và công chính phải kết luận dứt khoát chuyện “obstruction 

of justice”, như thế mà ơng Barr quá dễ dàng kết luận mạnh dạn ”Không cản trở công lý”. Nếu 

không thông đồng thì cản trở công lý làm gì? Chẳng hiểu tại sao ông Barr không tự đặt ra cho mình 



câu hỏi đó. Hay không trả lời cho quần chúng câu hỏi đó. Ông không tự đặt ra, nhưng không thể 

ngăn cản một phần lớn dư luận và những người dân cử bên phía đảng Dân Chủ nêu ra câu hỏi đó: 

Hầu như cản trở là chuyện rõ ràng, ắt phải có thông đồng.  

Như chúng ta đã biết, trước áp lực của dư luận, sau khi hẹn lần hẹn lửa, ông Barr ngày 18-4, 

tức một tháng sau khi ông Mueller giao nộp báo cáo, đã phải công bố báo cáo này, không đầy đủ vì 

có nhiều khoản được “kiểm duyệt”. Sau khi đọc phần không bị bôi đen vá rán hiểu  phần bị bôi đen, 

dư luận đã lên tiếng, ít nhất qua kết quả một cuộc thăm dò. Con số người Mỹ tán đồng Tổng thống 

Donald Trump đã rớt 3 điểm bách phân, xuống đến mức thấp nhất trong năm sau khi báo cáo của 

Mueller đuợc công bố, theo thăm dò công luận của Reuters/Ipsos thực hiện. Thăm dò này được tiến 

hành trong thời gian từ chiều thứ năm 18-4 đến sáng thứ sáu 19-4, khi người ta chưa biết được 

nhiều nội dung báo cáo “đã ghi lại trong nhiều dịp Trump có thể đã can thiệp vào cuộc điều tra”. 

Theo thăm dò, 37% người thành niên tán đồng cách hành động của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc, so 

với 40% tuần trước đó. Khi ông Barr đưa ra bản tóm tắt của ông, giải oan cho ông Trump, con số 

này lên tới 43%. Trong thăm dò mới này, khoảng một nửa (50%)  được hỏi nói rằng họ tin Tống 

thống Trump tìm cách ngăn chận điếu tra. Cũng khoảng 50% cho rằng ông Trump hay người của 

ông đã làm việc với người Nga nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Khi được hỏi báo cáo 

của Mueller có làm họ thay đổi ý kiến hay không, 68% nói rằng họ càng tin Tổng thống Trump hay 

người thân của ông đã hành động phi pháp. 

Tóm lại như thế trong việc luận tội. Phía ông Trump có biết việc người Nga tìm cách bươi 

móc bà Clinton, và họ đã nhận được nhiều tin tức từ người Nga về bà Clinton, “tình cho không biếu 

không”); họ có nói “Thank you”, nhưng “không yêu cầu”, tuy không từ chối. Chẳng có thỏa thuận 

hợp tác nào giữa hai bên, bằng văn bản hay nói miệng, cho nên không thể kết luận về việc thông 

đồng. Về “cản trở pháp luật”, tuy ông Mueller lập lờ không kết luận có hay không, nhưng nêu ra rất 

nhiều tình huống ông Trump đã quyết định ngăn cản điều tra, nhưng những người cố vấn hay phụ tá 

hay viên chức hữu trách ở Bộ Tư Pháp đã không đồng tình, hoặc ngăn cản Tổng thống hoặc không 

tuân lệnh. Trích báo cáo: “Những nỗ lực của tổng thống nhằm tác động ảnh hưởng đến cuộc điều tra 

phần lớn là không thành công, nhưng điều này phần lớn là nhờ những người quanh Tổng thống từ 

chối thực hiện chỉ thị hay chịu nhượng bô trước những yêu cầu của ông”. Một phần họ phản ứng để 

ngăn ông làm bậy, một phần để bảo vệ cho chính mình  về sau này. Trong số những người này có 

luật sư biện lý của Tòa Bạch Ốc, cựu đổng lý văn phòng, một cựu chánh văn phòng, cùng nhiều 

người cộng sự chính thức và không chính thức.  

Báo cáo kể lại chuyện ông Trump, khi nghe ông Rosenstein bổ nhiệm ông Mueller, đã gieo 

mình xuống ghế và kêu lên “Chết tôi rồi” (I’m fucked), “Hết chuyện làm tổng thống” (the end of 

my presidency). Ông Trump đã đôi lần quyết định sa thải ông Mueller, nhưng luật sư của ông đã 

chống lại. Ngay chuyện ông Trump bãi chức giám đốc FBI của ông Comey cũng là vì ông Comey 

nhất quyết tiến hành cuộc điều tra. Người ta do đó cũng phơi bày chuyện bà Sarah Sanders, phát 

ngôn nhân báo chí của ông Trump, từng nói láo trong họp báo là ông Trump sa thải Comey vì nhiều 

viên chức cao cấp của FBI bất mãn ông Comey!  

Ông Mitt Romney, từng là ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2012 

và nay là thượng nghị sĩ của tiểu bang Utah, nói rằng ông cảm thấy “ghê tởm” trước những gì ông 

đọc được về Tổng thống và người của ông tại Tòa Bạch Ốc trong báo cáo, nhất là về sự thiếu liêm 

sĩ và lương thiện khi tiếp nhận sự hỗ trợ của người Nga trong tranh cử tồng thống và im lặng không 

khai báo. Đáp lại, sáng thứ hai ông Trump nói rằng nếu ông Romney để công sức, thì giờ trong cuộc 

tranh cử tổng thống năm 2012 chống lại Obama để không bị thất bại thì tốt hơn là tìm cách công 

kích tổng thống Trump như bây giờ. Ông Trump cũng nói rằng báo cáo của Mueller bịa đặt: chẳng 

người nào của tổng thống dám làm trái chỉ thị của ông, và ông chẳng hề thay đổi ý kiến hay quyết 

định vì nghe lời của ai cả. Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York City, cũng từng ra tranh cử tổng 

thống năm 2008, và nay là luật sư riêng của Tổng thống Trump, thì nói rằng tiếp nhận tin tức từ 



người Nga chẳng có gì tội lỗi hay phạm pháp cả. Ông còn bắt chước lối nói của tổng thống, gọi ông 

Romney nói những lời “giả nhân giả nghĩa”. 

Đương nhiên, chúng ta còn biết được nhiều điều thú vị trong thời gian tới. Giới bình luận 

đang tập trung dư luận vào một số điểm chính: 

- Cần thấy mối đe dọa của Nga nhằm vào nước Mỹ nói riêng, và cả thế giới là nghiêm trọng 

và không phải chỉ mới đây. Vladimir Putin, Sa hoàng của thời đại ngày nay, ngay từ khi nắm quyền 

từ 2000 từ tay Boris Yeltsin , đã có ý tái lập đế  chế  Slavia, “xích hóa” toàn cầu và làm tê liệt 

những nền dân chủ phương tây đối trọng, cụ thể là Mỹ và những nước Liên Âu hàng đầu như Đức, 

Anh, Pháp... Cứ xem cách Putin tiêu diệt đối lập trong nước và đối lập lưu vong. Hay cách ông ta 

làm Mỹ bị tê liệt ở Trung Đông, lúng túng ngay cả ở châu Mỹ, mất uy tín ở châu Âu. Cựu Tổng 

thống Mỹ Barack Obama đã cho thấy sự bất túc của mình, không đủ cảnh giác trước mối đe dọa và 

không đủ sáng kiến tìm đối sách! Ông và các cố vấn an ninh quốc gia và đối ngoại không thấy đủ sự 

nghiêm trọng trước các thách thức từ vụ Crimea (Ukraine) vùng Địa Trung Hải và Syria ở Trung 

Đông! Bởi vậy mà Mỹ đang mất Iran hoàn toàn trong tay nước Nga! 

- Ông Trump không có ý niệm gì về sự thách đố của Nga. Ông chỉ nhìn Nga nói chung và 

Moscow nói riêng như một thị trường để làm Trump Tower. Và ông cứ mải mê làm công tác tiếp thị 

với ông Putin, không biết ông đang “đi vào bẩy của Putin.  Không thể nói rằng Nga đã giúp ông 

Trump một cách “hào sảng”, hào hiệp vì ông Trump không cần đáp trả hay đền đáp gì cả. Cách ông 

ân cần, nể trọng ông Putin trong thời gian qua đã nói lên rất rõ, nếu không là bằng chứng, là ông 

Trump đang loay hoay tìm cách trả nợ ông Putin. Hội nghị thượng đỉnh tay đôi ở Helsinki đã nói rõ 

về quan hệ giữa Trump và Putin khi chúng ta xem cách ông Trump ứng xử. Các đồng minh cật ruột 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel,  bà Thủ tướng Anh 

Theresa May chưa bao giờ được đối xử như thế. 

- Qua báo cáo của Mueller, chúng ta cũng thấy rõ một điều mà tờ The Washington Post đã 

chỉ ra qua bài báo phân tích có tựa “Paranoia, fear and lies: Trump’s presidency laid bare by 

Mueller Report” mà tác giả là một ký giả lão thành, Aaron Blake. Sự hoảng loạn, lo sợ và dối trá 

của chính quyền Tổng thống Trump đã được phơi bày trần trụi trước cuộc điều tra. Điển hình mới 

nhất là ông tân bộ trưởng tư pháp đã không tự kềm chế mà công khai có những kết luận “thiếu 

thuyết phục” nếu không nói là nông cạn về báo cáo điều tra này. Mặc dù ông thừa biết, như CNN 

nói, “ông Barr đã ném uy tín của mình vào máng xối”. Ông đã trung thành với chủ mới nhưng phản 

bội người chủ cũ, chính là Tổng thống George H.W. Bush vừa qua đời. Đó chính là điều người Mỹ 

thuộc cả hai đảng phải đủ nhậy cảm để cảm thấy. 

- Chẳng là điều lạ lùng khi người của đảng Cộng Hòa tại cả hai viện Quốc Hội đang ở trong 

tình thế tấn thoái lưỡng nan, khó ăn, khó nói cho nên bốn ngày sau khi có báo cáo Mueller họ vẫn 

chưa nói được gì. Chẳng là cuộc bầu cử năm 2020 đang ở giai đoạn bắt đầu tranh cử. Nếu nhìn một 

cách sâu sắc về sư im lặng này, chúng ta mới thấy cái hỏng của nền dân chủ Mỹ thực đáng lo ngại. 

Cả hai đảng đều lúng túng. Nhất là nếu chúng ta nhớ đến vụ Watergate năm 1974, đảng Cộng Hòa 

đã xử sự “quân tử” hơn. 

Dù sao, sau khi đã luận tội như thế, chúng ta phải công bằng mà định công. Có thể nhờ Tổng 

thống Trump mà nay không chỉ người Mỹ mà cả thế giới thấy đúng mức hiểm họa ghê gờm của 

nước Nga, mà không chỉ nước Nga mà có lẽ cả của Hoa Lục với “yellow peril” đặt ra cho trật tự thế 

giới và hòa bình toàn cầu.  

Có thể đó là chiêu bài tái tranh cử của Tổng thống Trump chăng!  


