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Ông Donald Trump Jr., con trai tổng thống Mỹ, đến tòa Tháp Trump tại New York, ngày 18/01/2017. 
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Tại Hoa Kỳ, tổng thống Donald Trump bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhưng vào hôm 05/08/2018, ông đã tung 

ra một quả bom nhỏ trên mạng Twitter. Tổng thống Mỹ đã thừa nhận rằng con trai ông đã gặp một 

phái viên Nga trong thời chiến dịch vận động tranh cử năm 2016. Mục tiêu, cũng theo lời thừa nhận 

của ông Trump, là lấy thông tin về đối thủ của ông, mà cụ thể là ứng viên đảng Dân Chủ bà Hillary 

Clinton. 

Thông tín viên Grégoire Pourtier phân tích từ New York: 

Khi thừa nhận rằng con trai của ông đúng là đã tham gia một cuộc họp với người Nga để có được 

thông tin khả dĩ gây hại cho đối thủ của ông, tổng thống Donald Trump thôi chối cãi sự thật, điều mà 

ông đã làm trong suốt một năm nay. 

Trong bối cảnh ông liên tục xác định trong các tin nhắn Twitter là “không hề có thông đồng”, lời 

công khai thừa nhận việc con trai ông có gặp sứ giả Nga, phải chăng là một lời thú nhận là có thông 

đồng? 

Đối với ông Donald Trump, hành động của con trai ông không có gì là phi pháp. Đây cũng là thông 

điệp mà luật sư của ông đã tung ra từ tuần trước: “Thông đồng” là một khái niệm còn khá mơ hồ, 

và bản thân việc thông đồng không phải là một cái tội. 

Lập luận này rất đúng, có điều là việc thông đồng rất dễ trở thành tiền đề cho một trọng tội là âm 

mưu chống lại Hoa Kỳ - chẳng hạn như bằng cách dựa vào một thế lực nước ngoài để giành chiến 

thắng trong một cuộc bầu cử. 

Phe đối lập với tổng thống Trump rõ ràng đang tận dụng cơ hội này: Một đại biểu đảng Dân Chủ 

nhấn mạnh: “Mọi lập luận được đưa ra đều bất thường và không đáng tin cậy”. Nhân vật này đã tố 

cáo những lời nói dối lặp đi lặp lại của ông Trump và của giới thân cận với ông. 

Nhưng có nhiều người đã cảm thấy khá choáng váng trước động thái không phải là đột ngột, mà là 

gan lì của tổng thống Trump, vốn lại quyết định trực diện đối mặt với bão tố. 

Câu hỏi đặt ra là ông Trump đã hành động theo bản năng, hay theo lời khuyên của luật sư. Trong 

thời gian gần đây, tổng thống Mỹ hay nói rằng ông sẵn sàng trả lời thẩm vấn của công tố viên đặc 

biệt, trong khi các cố vấn thì lại dọa rằng ông sẽ mất tất cả khi làm như vậy. 
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TT Trump thừa nhận con trai gặp người Nga năm 2016 
VOA, 06/08/2018 

 

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của TT Donald Trump. 

Hôm 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng con trai cả Donald Trump Jr. từng tiếp xúc 

với người Nga tại tòa tháp Trump Tower vào năm 2016 để thu thập thông tin về đối thủ của mình là 

bà Hillary Clinton, theo hãng tin Reuters. 

Ông Trump nói rằng việc tiếp xúc như thế là “hoàn toàn hợp pháp”, và “luôn được giới chính khách 

sử dụng.” 

Trước đó, Tổng thống Trump từng nói rằng nội dung cuộc gặp giữa con trai cả và người Nga chủ yếu 

xoay quanh chương trình người Mỹ nhận con nuôi từ Nga. 

Thông tin trên Twitter vào sáng 5/8 là một tuyên bố trực tiếp nhất về nội dung của cuộc gặp này, mặc 

dù người con trai cả và một số người khác từng phát biểu rằng cuộc gặp này nhằm tìm kiếm thông tin 

bất lợi cho đối thủ thuộc Đảng Dân chủ. 

Ông Trump cũng lặp lại rằng ông không hề biết trước về cuộc họp này. 

Trong đoạn tweet, ông Trump cũng bác bỏ thông tin trên tờ Washington Post và kênh CNN về chuyện 

ông lo ngại rằng người con trai cả có thể gặp rắc rối pháp lý quanh cuộc gặp với những người Nga, 

trong đó có một luật sư thân Điện Kremlin. 

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra xem liệu các thành viên trong chiến dịch tranh cử 

của ông Trump có thông đồng với phía Nga để tạo thuận lợi cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ông 

hay không. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận việc chính quyền Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử 

của Mỹ. 

Một phần của cuộc điều tra tập trung vào cuộc gặp giữa con trai cả Donald Trump Jr. và các trợ lý 

chiến dịch tranh cử của ông Trump với một số người Nga ngày 9/6/2016. 

 


