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Ngày 27 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Đặc cử Hạ viện Hoa Kỳ điều tra 
về biến cố ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol đã mở phiên điều trần 
đầu tiên với sự tẩy chay không tham dự của khối Cộng Hòa do 
quyết định của Dân biểu Kevin McCarthy, thủ lãnh khối thiểu số tại 
Hạ viện, sau khi cáo buộc bà chủ tịch Pelosi lạm quyền, đã tự ý loại 
bỏ hai trong năm người do ông ta đề cử vào Ủy ban này gồm 13 
thành viên: 8 do bà Pelosi chọn và 5 do McCarthy chọn. 
 
Nancy Pelosi 

 
Hai người do ông McCarthy đưa vào Ủy ban đã bị bà Pelosi loại bỏ 

là hai Dân biểu Jim Jordan (Ohio) và Jim Banks (Indiana) mà bà ta nói rằng phe Dân Chủ tại Hạ viện quan 
ngại hai người bảo thủ gây rối này sẽ có thể phá hỏng cuộc điều tra. Bà Pelosi viết trong một bản tuyên bố: 
 

“Với sự tôn trọng tính chính trực của cuộc điều tra, với một xác quyết trên sự thật và với sự quan ngại 
về các tuyên bố và hành động do hai thành viên này, tôi bắt buộc phải bác bỏ sự đề cử hai Dân biểu 
Banks và Jordan vào Ủy ban Đặc cử” (Select Committee). 

 
Dân biểu McCarthy đã gọi quyết định của bà Pelosi là một “sự lạm quyền quá đáng... sẽ gây tổn thương 
không thể so sánh cho định chế này.” 
 
Ông McCarthy nói trong một cuộc họp báo: 
 

“Ủy ban này đã mất tất cả tính hợp pháp và sự tín 
nhiệm, và chứng tỏ một cách chính xác điều mà tôi đã 
cảnh cáo từ đầu tháng giêng rằng Pelosi sẽ chơi trò 
chính trị với vụ này. Pelosi đã tạo dựng ra một thủ tục 
giả mạo.” 
 
“Trừ khi Pelosi đảo ngược tiến trình và đặt năm dân 
biểu Cộng Hòa vào Ủy ban, chúng tôi sẽ không tham 
dự. Những người đảng Dân Chủ tại Hạ viện phải trả 
lời câu hỏi này: Tại sao quý vị cho phép một chủ tich 
Hạ viện què quặt phá hủy định chế này?” 

 
Ông McCarthy nói rằng những dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng và nhằm mục 
đích tìm hiểu tại sao Điện Capitol đã chuẩn bị nghèo nàn về cuộc tấn công đã làm gián đoạn sự chứng nhận 
cử tri đoàn cho Joe R. Biden thắng cử trên Tổng thống Trump. Dân biểu McCarthy và phần lớn những người 
Cộng Hòa khác đã đòi hỏi Ủy ban đặc cử nên mở rộng phạm vi cuộc điều tra để bao gồm cả những trường 
hợp bao động chính trị khác diễn ra trên cả nước và một cuộc tấn công riêng biệt vào Điện Capitol ngáy 6 
tháng giêng. 
 
Từ mấy tháng nay, phe Dân Chủ tại Hạ viện đã thúc đẩy để tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt về vụ những 
người biểu tình bạo động đã tấn công xâm nhập Điện Capitol ngày 6 tháng1, nhưng đã gặp sự phản công 
mạnh mẽ của phía Cộng Hòa. Để dập tắt sự chống đối, tháng 6 vừa qua phe Dân Chủ tại Hạ viện đã thông 
qua một quyết nghị tạo lập ra một ủy ban đặc cử với thẩm quyền mở các cuộc điều trần và xuất trát đòi những 
người liên hệ tới điều trần trước ủy ban. Ủy ban đặc cử này được dự trù gồm có 13 thành viên, 8 do bà Pelosi 
chọn và 5 do ông McCarthy đề cử. Quyết nghị này cho bà Pelosi đặc quyền phủ quyết sự đề cử của ông 
McCarthy. Danh sách những dân biểu do bà Pelosi chỉ định đã được lập ra từ vài tuần trước, trong đó có hai 
người của đảng Cộng Hòa chống Trump: Adam Kinzinger của Illinois và Liz Cheney của Wyoming, người vừa 
bị hạ bệ khỏi vai trò lãnh đạo hàng thứ 3 của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, sau khi không chịu hạ bớt giọng chỉ 



trích ông Trump.  Bây giờ được bà Pelosi cất nhắc vào ủy ban đặc cử, Cheney lên giọng chửi đảng Cộng Hòa 
và bênh vực Pelosi:  

“Tại mỗi cơ hội, lãnh tụ phe thiểu số đều đã cố ngăn cản người dân Mỹ hiểu biết chuyện gì đã xảy ra.”  
 
Cheney cũng nói rằng Dân biểu Jordan có thể là một nhân chứng vật chất cho những biến cố đã đưa đến 
cuộc tấn công, và Dân biểu Banks thì “đã tự làm cho mình không hội đủ điều kiện” bằng cách đả kích cuộc 
điều tra trước khi nó bắt đầu. Bà ta ra lệnh: 

“Cuộc điều tra này phải tiến hành. Cái ý tưởng cho rằng bất cứ ai cũng có thể chơi trò chính trị với cuộc 
tấn công vào Tòa Quốc Hội Hoa Kỳ là thấp hèn đáng khinh và ô nhục.” 

 
Dân biểu Jordan nói trong một cuộc họp báo rằng đảng Dân Chủ muốn có một cuộc điều tra của ủy ban đặc 
cử bởi vì họ muốn chuyển sự chú ý của mọi người ra xa khỏi sự gia tăng tội ác tại các thành phố, cuộc khủng 
hoảng di dân tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico, và sự lạm phát với ảnh hưởng tiêu cực mạnh trên đời sống của 
người dân lao động Mỹ. Ông Jordan nhấn mạnh:  

“Họ chỉ muốn phe đảng. Họ chỉ muốn tiếp tục tấn công ông cựu tổng thống.” 
 
Ngày 26 tháng 7, trước phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Đặc cử, cựu Tổng thống Donald Trump đã cho 
phổ biến một bản tuyên bố qua Ủy ban Hành động Chính trị (Political-action Committee) “Save America”, để 
lên tiếng về vấn đề này, trong đó ông chỉ trích tính cách phe đảng của Ủy ban Đặc cử do bà Pelosi lập ra và 
đòi hỏi ủy ban này cần phải điều tra nguyên nhân sâu xa của cuộc nổi loạn. Và ông Trump đặt ra nhiều câu 
hỏi: 

 Liệu bà Pelosi và ủy ban của bà có điều tra về những sự gian lận đã diễn ra trên quy mô lớn trong cuộc 
bầu cử tổng thống năm 2020. 

 Liệu bà Pelosi có tiết lộ những đoạn ghi âm hàng ngàn giờ để dân Mỹ có thể biết Black Lives Matter và 
Antifa đã đóng vai trò quan trọng tới đâu trong cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1, đồng 
thời cuộc điều tra có tìm hiểu ai là thủ phạm đã giết Ashli Babbitt? 

 
Ông Trump nói rằng một cuộc điều tra thực sự và kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra trong ngày 6 tháng 1 cần 
phải được thực hiện. Ngoài ra, còn tất cả các vụ bạo động, giết người, cướp của, đốt phá xảy ra tại các thành 
phố do đảng Dân Chủ cầm quyền và do Antifa và Black Lives Matter gây ra không liên hệ tới vụ 6 tháng 1 và 
không đáng điều tra hay sao? Cuối cùng, tuyên bố của ông Trump đã đặt câu hỏi rất khó cho bà chủ tịch 
Hạ viện Nancy Pelosi trả lời mà người dân Mỹ đang muốn biết: 
 

“Liệu Nancy Pelosi có để mắt tới những cuộc điều tra mang tính đảng phái xấu xa nhắm vào những 
người bảo thủ và người của đảng Cộng Hòa đang được thực hiện do các công tố viên trên khắp nước 
Mỹ? Cuộc điều tra kéo dài 5 năm về tôi, và về tất cả những điều đã qua trong quá khứ, bao gồm cáo 
buộc giả mạo Nga... Nga... Nga, và bao gồm cả các công tố viên New York do đảng Dân Chủ kiểm 
soát, những người làm việc suốt ngày đêm để truy bắt Tổng thống Donald Trump, trong khi những kẻ 
giết người, những kẻ buôn người và buôn ma túy thì được tự do!” 

 
Và, ngay sau cuộc điều trần đầu tiên của “Ủy ban Đặc cử”, ngày 27 tháng 7, tối hôm ấy, Tucker Carson đã 
bình luận trong chương trình “Tucker Carson Tonight” của Fox News như sau: 
 

“Nếu bạn mở TV với hy vọng có được một câu trả lời cho cho vài điều bí ẩn quái lạ còn lại từ ngày hôm 
ấy, có thể bạn đã thất vọng lớn. Đã không có bất cứ câu trả lời nào...Một ngày nào đó chúng ta hy vọng 
sẽ có những câu trả lời ấy, nhưng những cuộc điều trần ngày hôm nay thì có vẻ như đã được hoạch 
định để giữ những bí mật ấy đối vối chúng ta. Có rất nhiều điều sáng tỏ ... Như Cảnh sát tại Điện 
Capitol có một ngân sách hơn 460 triệu đô-la, và đang gia tăng. Để có cái nhìn chung, ngân sách cảnh 
sát cho toàn thể thành phố Detroit nổi tiếng nguy hiểm là ở dưới xa 380 triệu đô-la. Tại Atlanta, nơi 
những người đi mua sắm thường bị bắn tại các mall, ngân sách cảnh sát mỗi năm chỉ hơn 200 triệu 
một tí... Để biện minh cho ngân sách – để chứng tỏ họ bị nguy hiểm ra sao – hôm nay những người 
Dân Chủ đã chọn lựa kỹ càng bốn sĩ quan cảnh sát để khai trình tập thể như tiếng nói của “cộng đồng 
nhân viên công lực”. 

 
“Nếu nhìn vào cái video chúng ta có ghi hình những gì xảy ra trong ngày 6 tháng 1...(Chúng ta thấy) 
Các sĩ quan cảnh sát đã để cho những người biểu tình vào trong tòa Capitol. Họ đã trao đổi chuyện trò 



với những người biểu tình bên trong Phòng Thượng viện. Vài người biểu tình sơn mặt, và cầm cờ. 
Nhưng lực lượng Cảnh sát tại Điện Capitol, thường thì kiểm soát ID và để vũ khí vô chủ trong các 
phòng tắm, tất cả khá áp đảo... Đó là vì sao, theo lời sĩ quan cảnh sát D.C. Michael Fanone, chúng ta 
cần tiến hành các cuộc điều tra ngay lập tức về quan điểm chính trị của tất cả mọi người tại 
Washington – gồm cả những thành viên của Quốc Hội và các nhân viên văn phòng của họ. Những 
người như Michael Fanone có trách nhiệm về việc thi hành luật pháp. Thế đấy. Bây giờ họ kêu gọi mở 
những cuộc điều tra về tư tưởng. Điều ấy không thể chấp nhận được. Nó sẽ khiến cho bạn rất bối rối. 
 
“Điều đáng chú ý là Michael Fanone đã không nhắc tới trải nghiệm tổn thương nào năm ngoái trong 
thời gian ông ta ở trong lực lượng cảnh sát D.C. Hãy nhớ lại chỉ mới mùa hè năm ngoái khi những 
người nổi loạn đốt Nhà thờ St. John cách Tòa Bạch Ốc chỉ vài bước. Hàng tá cảnh sát viên đã bị 
thương. Mật vụ đã đưa tổng thống xuống một cái hầm. Vài tuần lễ sau, một bọn côn đồ khác đã tấn 
công Nghị sĩ Rand Paul và cận vệ của ông ta khi họ rời Tòa Bach Ốc. Một BLM nổi loạn tên Brennen 
Sermon đã đấm một sĩ quan cảnh sát khi người này đang cố đưa Paul tới nơi an toàn. Thương tích 
trầm trọng tới nỗi viên sĩ quan cần phải giải phẫu để sửa lại bộ mặt... Nhưng không ai đã gọi tên BLM 
điên rồ là một kẻ dấy loạn lật đổ nguy hiểm. Adam Kinzinger đã không khóc khi nghĩ đến hắn. Liz 
Cheney đã không lên CNN để tố cáo hắn. Brennen Sermon ủng hộ chương trình đó. Vì vậy y chỉ bị 
giam một thời gian ngắn về tội của mình và đã được thả ra khỏi nhà tù. Y đã không bị biệt giam trong 
sáu tháng và bị thẩm vấn về một vi phạm luật pháp bất bạo động, giống như rất nhiều cử tri của Trump 
vào ngày 6 tháng 1. Có ai lưu ý thấy một sự khác biệt? Không một ai trong Quốc Hội có vẻ thấy sự 
khác biệt ấy.”  

(ngưng trích) 
 
Michael Fanone là một trong bốn sĩ quan cảnh sát được bà Pelosi chọn để ra trước Ủy ban Đặc cử trong 
phiên điều trần đầu tiên nói về những gì đã xảy ra trong ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol, và ông ta đã nói như 
sau: 

“Cái làm cho cuộc chiến đấu cam go hơn và đau đớn hơn là được biết rất nhiều đồng bào của tôi, trong 
đó gồm cả rất nhiều người tôi đã đặt mạng sống của mình trong nguy hiểm để bảo vệ, đang làm giảm 
nhẹ hay chối bỏ hẳn những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy giống như là tôi đi vào địa ngục và trở lại để bảo 
vệ họ và những người trong căn phòng này. 
“Nhưng quá nhiều người bây giờ nói với tôi rằng địa ngục không có, hay thật ra địa ngục đã không tệ 
đến như vậy. Sư thờ ơ được phơi bày với những đồng nghiệp của tôi thật là khả ố.” 

 
Fanone đã nói như vậy trong khi vỗ tay lên bàn bày tỏ sự bất bình. Sự bất bình đối với giới lãnh đạo đảng 
Cộng Hòa, đặc biệt là với ông cựu tổng thống, người bị cho là đã xúi dục cuộc nổi loạn, đã được ba đồng 
nghiệp của Fanone phụ họa như một kịch bản mà đạo diễn là bà Pelosi, như cáo buộc của những người Cộng 
Hòa. 
 
Nhật báo The Washington Times số ra ngày 29 tháng 7, hai ngày sau buổi điều trần đầu tiên của Ủy ban Đặc 
cử điều tra về vụ xảy ra ngày 6 tháng 1, nơi trang COMMENT & ANALYSIS có đăng bài “Pelosi’s kangaroo court 
– The speaker’s inquisition leaps toward partisan conclusions”, được mở đầu (xin tạm dịch) như sau: 
 

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra tại Điện Capitol trong ngày 6 tháng 1. Tuy 
nhiên, cơ hội để họ sẽ được biết qua việc làm của ủy ban thiên vị do chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lập 
ra mỏng manh hơn là  đa số của đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Câu chuyện đầy đủ sẽ không được nói ra 
trừ khi bà chủ tịch và những viên chức khác có trách nhiệm về an ninh tại Quốc Hội thố lộ vai trò của 
chính họ trong những sự việc chung quanh một cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử kỳ lạ đã chấm dứt 
nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. 
 
“Ủy ban Đặc cử của Hạ viện để điều tra về cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ 
đã khởi sự cuộc truy cứu vào hôm Thứ Ba, đã cho Chủ tịch Ủy ban Bennie Thompson, Dân Chủ - 
Mississippi, một cơ hội để moi ra những câu chuyện chứng kiến tận mắt cuộc nổi loạn từ những thành 
viên dũng cảm của đơn vị cảnh sát tại Capitol.  
 
“Lời mở đầu của ông ta không ai có thể bác bỏ được: ‘Bây giờ chúng ta sẽ làm công việc của chúng ta 
để bảo đảm sự chuyển giao quyền hành êm thắm vẫn còn là một cột trụ cho nền dân chủ của chúng 



ta. Chúng ta không thể tự cho phép ngồi yên không làm gì cả vì những kẻ nói dối và những kẻ lừa gạt.’ 
Quả đúng như vậy. 
 
“Đó là bản chất sự chọn lựa của bà chủ tịch gồm một sưu tập những người Dân Chủ Never Trump và 
những người Cộng Hòa chống Trump, biểu hiện cho những mục tiêu thầm kín của bà chủ tich Hạ viện. 
Trong đó gồm có Dân biểu California Adam Schiff, một kẻ cung cấp tin giả cho vụ thông đồng Trump-
Nga bịa đặt, và Dân biểu Maryland Jamie Raskin, một quản lý đàn hặc truất quyền ông Trump. Bà 
Pelosi không chấp nhận sự thăng bằng đối lập với những người Cộng Hòa, đã loại bỏ những người 
bênh vực ông Trump, tin tưởng và chọn những người Cộng Hòa phản bội, Dân biểu Liz Cheney của 
Wyoming và Dân biểu Adam Kinzinger của Illinois.”  

 
ngưng trích) 

 
Bà Pelosi làm như vậy nhằm mục đích gì? 
 
Tờ The Wall Street Journal số ra ngày 1 tháng 8 loan tin mặc dầu thất cử đau và bị truyền thông xã hội cấm 
cửa, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn thu hút tiền yểm trợ cho đảng Cộng Hòa. Hiện ông đang có 102 triệu 
mỹ-kim để sử dụng trong việc đảng Cộng Hòa đang nhắm tái chiếm Quốc Hội qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 
vào năm tới, và bà Pelosi có nhiều “triển vọng” sẽ về vườn. Các ủy ban hành động chính trị của ông Trump 
cho biết đã nhận được 82 triệu từ đầu năm tới ngày 30 tháng 6, với 62 triệu chảy vào “Save America” PAC, 
theo phúc trình nạp cho Hội đồng Bầu cử Liên bang tối Thứ Bảy vừa qua. 

 
Trong khi đó, có tin Bà Pelosi đang vận động ngầm, với sự tiếp tay của Dân biểu John 
Katko, Cộng Hòa – New York, để lôi kéo từ 30 tới 50 dân biểu Cộng Hòa xé rào bỏ phiếu 
ủng hộ “Ủy ban Đặc cử lưỡng đảng” để thực hiện một kịch bản cho quảng cáo thương mại 
trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 trong đó tấn công đảng Cộng Hòa là đảng 
của “phản quốc và xúi dục bạo động” (treason and sedition). 
 
Siêu cường dân chủ Hoa Kỳ có nhiều “kịch bản” cho các nước chậm tiến thuộc Thế giới 
Thứ ba học hỏi. 
  

Ký Thiệt 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


