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Ngày 20 tháng1 này là ngày Donald
Trump nhậm chức tổng thống thay
thế Obama. Nhưng những tiết lộ tình
báo gần đây đã đưa ra nhiều câu hỏi
về sự liên hệ giữa Putin, tổng thống
Nga và việc tranh cử của Trump. Lý
do là Nga rõ ràng muốn Trump thắng
cử và lo ngại nếu Hillary trở thành
tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều phần
chính Putin đã mở chiến dịch tình
báo để ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc
tranh cử tháng 11/2016 vừa qua.
Chiến dịch tình báo này theo Will
Hurd, một nhân viên tình báo mật
của CIA, nay đã về hưu và hiện là
dân biểu, có tên là “Grizzly Steppe”.
Đây là một bí danh do CIA đặt ra cho
chiến dịch tình báo của Putin nhằm
ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm
2016 giữa Trump và Hillary. Nói
đúng hơn, để phá Hillary tối đa và
giúp cho Trump thành tổng thống
Hoa Kỳ. Và kết quả đã đạt được
ngoài mong muốn. Vì Trump như
ngựa về ngược đã thắng Hillary và sẽ
thành tổng thống Hoa Kỳ ngày 20
tháng 1, 2017 này.
Những hoạt động của tình báo Nga,
hacking vào computers của đảng
Dân Chủ, đưa cho Wikileaks của
Julian Assange để phá Hillary, cũng
như tung ra những tin vịt gọi là fake
news nhằm bôi bác Hillary. Tất cả
các nhân vật của tình báo Nga làm
chuyện này đã được CIA và FBI điều
tra ra hết và những bằng chứng đã
được đưa ra trong bản tường trình
tình báo tuần qua.
Bản tường trình này do James
Clapper, giám đốc cơ quan tình báo
quốc gia, National Intelligence
Agency, bao trùm mọi cơ quan tình
báo của Hoa Kỳ. John Brennan,
giám đốc CIA, Mike Rogers, giám
đốc An Ninh Quốc Gia, tức National
Security Agency, gọi tắr là NSA,
cũng như James Comey, giám đốc
FBI, ba người này với Clapper là đầu
não của tình báo và phản gián của
Hoa Kỳ. Tường trình tình báo về hoạt
động của Nga nhằm ảnh hưởng đến
cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ,
được báo cáo cho Obama, Trump và

8 thượng nghị sĩ, dân biểu thuộc ủy
ban an ninh và tình báo của Quốc
Hội.
Tuy nhiên những chuyện này là
chuyện ai cũng đã biết, chỉ bây giờ
các cơ quan tình báo và FBI mới
đồng lòng để công nhận việc tình
báo Nga cho hacking để giúp Trump.
Điều quan trọng là 2 trang tóm tắt
của bản tường trình được đính kèm.
Ttrong hai trang này là những tố cáo
Putin đã có những thu hình sex video
của Trump với gái điếm tại khách
sạn Ritz-Carlton tại Nga, khi Trump
sang đây để tổ chức cho buổi thi hoa
hậu Miss Universe. Ngoài ra là
những tố cáo khác về những chuyện
làm ăn về real estate của Trump tại
Nga, cũng như việc đại diện của
Trump đã liên lạc với đại diện của
Putin để phối hợp việc chơi Hillary
trong kỳ tranh cử.
Những tố cáo động trời này là những
chuyện không kiểm chứng được. Bản
tường trình của tình báo Hoa Kỳ và
FBI cũng công nhận như thế. Nhưng
vẫn cho làm tóm tắt trong hai trang,
đính kèm với bản tường trình chính
thức về hoạt động tình báo của Nga
nhằm ảnh hưởng đến tranh cử của
Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp báo của Trump tuần
qua với báo chí tại Trump Tower, đài
CNN đã đặt câu hỏi về chuyện này
và Trump lồng lộn gọi CNN là
chuyên môn tung tin vịt. Cũng như
gọi các tổ chức tình báo của Hoa Kỳ
là làm việc như Đức Quốc Xã Nazis
thời xưa. Dĩ nhiên là Trump chối hết,
không hề có chuyện Trump bị Nga
thu hình video với gái điếm. Và
không có chuyện đại diện của Trump
liên lạc với tình báo Nga để chơi
Hillary. Không có chuyện Trump làm
ăn về địa ốc bên Nga.v..v..
Nhưng CNN đưa ra chuyện có 2
trang tóm tắt của tình báo Hoa Kỳ về
việc Trump bị Nga blackmail và sau
đó một tờ báo online là Buzzfeed đã
cho tung ra nguyên bản báo cáo 38
trang về chuyện Nga đã
cho
blackmail Trump ra sao!
Bản báo cáo này do Christopher
Steele viết. Steele là cựu tình báo
MI6 của Anh. Trước kia vào thập
niên 1990’s, Steele được gửi sang
Moscow làm gián điệp mật
undercover. Steele nổi tiếng trong

giới tình báo và được coi trọng vì
những hoạt động tình báo có giá trị,
được ví như một thứ James Bond
ngoài đời. Khi trở về Anh, Steele
được đề cử
thành chuyên viên
thượng thặng top expert về Nga tại
bộ chỉ huy của MI6 tại Luân Đôn. Về
hưu năm 2009, Steele lập một văn
phòng tư gọi là Orbis Intelligence
Service.
Văn phòng của Steele năm 2016
được Fusion GPS, một công ty do
Glenn Simpson, cựu ký giả của tờ
Wall Steet Journal, làm chủ và đã
mướn Steele để điều tra vụ Nga cho
hacking vào đảng Dân Chủ. Fusion
GPS được một số nhân vật tỷ phú
của đảng Dân Chủ tài trợ để chơi
Trump nên Simpson đã dùng Steele
như cựu tình báo tốt nhất để điều tra
về liên lạc của Trump và Nga.
Sau ngày bầu cử với Trump thắng,
dù không được tài trợ nữa, Simpson
và Steele tiếp tục làm việc để điều
tra về Trump và sau cùng đã tung ra
bản báo cáo mô tả việc Putin có sex
tapes của Trump với gái điếm, tiếng
Nga gọi là “Kompromat” dùng để
blackmail Trump.
Ngaài ra Steele cũng báo cáo về
cuộc gặp gỡ giữa Michael Cohen,
một luật sư làm cho Trump, đã gặp
trong mùa hè năm ngoái tại Prague
với Oleg Solodukhin, thuộc một tổ
chức tình báo Nga nhằm hoạt động
tại ngoại quốc. Dĩ nhiên các nhân vật
này đều chối là không có chuyện
gặp gỡ xảy ra. Cũng như việc Putin
có sex tapes của Trump không thể
nào kiểm chứng được.
Chỉ biết rằng khách sạn Ritz Carlton
tại Moscow nguyên trước kia gọi là
Intourist hotel , do KGB tình báo Nga
cai quản, chuyên môn dùng để lùa
các nhân vật quan trọng khi sang
Moscow ở tại hotel này sẽ được các
cô gái điếm thuộc KGB cho vào mê
hồn trận Kompromat và thu hình
video hết. Trong số 423 căn phòng
khách sạn, có 60 căn được trang bị
cameras tối tân nhất để KGB thu sex
tapes và sau này làm blackmail.
Putin hồi còn làm tại KGB được biết
đã nhờ việc này để được lòng Boris
Yeltsin và cất nhắc lên để sau này
thành tổng thống Nga. Năm 1997,
Putin là trùm KGB, đã thu sex tapes
của kẻ thù của Boris Yeltsin là Yury

Skuratov, công tố viện của Nga, địch
thủ định tranh chức với Yeltsin và
điều tra Yeltsin về tội tham nhũng.
Putin cho thu video Skuratov với 2 cô
gái điếm, nhân viên KGB. Sau đó
Putin công khai làm chứng xác thực
chuyện này, làm Skuratov phải từ
chức và Yeltsin thoát nạn. Nên từ đó
Putin được Yeltsin cất nhắc để leo
lên dần và nắm quyền tại Nga.
Việc Steele báo cáo là Putin có sex
tapes của Trump, dĩ nhiên không thể
kiểm chứng được. Nhưng với uy tín
của Steele trong nghành tình báo,
các nhân vật cao cấp nhất của tình
báo Hoa Kỳ là Clapper, Brennan và
Rogers, cũng như Comey của FBI
đều tin vào báo cáo của Steele. Vì
thế dù không có bằng chứng hẳn hòi,
CIA và NSA và FBI đều đồng lòng
để tóm tắt các dữ kiện Steele đưa ra
và cho vào 2 trang đính kèm của bản
tường trình.
Một lý do khác nữa để các nhân vật
đứng đầu tình báo Hoa Kỳ đã cho
tung ra bản báo cáo của Steele dù
không được kiểm chứng. Là các
người này đều sẽ bị mất chức khi
Trump lên nhậm chức và sẽ được
thay thế bằng người của Trump. Sợ
rằng việc Trump dính líu với Nga và
bị Putin kiểm soát sẽ bị cho chìm
xuồng và không được điều tra tiếp
tục, các giám đốc tình báo này đã
cho công khai hóa những báo cáo
của Steele để không bị ếm nhẹm và
gạt bỏ.
Nhiều nghi vấn đưộc đặt ra về quan
hệ của Putin và Donald Trump. Điều
rõ ràng nhất là Trump gần như coi
Putin là thần tượng, khen ngợi không
tiếc lời. Trump nổi tiếng là thích chửi
tất cả mọi người. Obama, Hillary dĩ
nhiên rồi. Nhưng các nhân vật Cộng
Hòa khác, Trump chửi tuốt. Cả đến
Giáo Hoàng Francis cũng bị Trump
chửi. Có nghĩa không chừa một ai.
Duy chỉ có Putin, Trump không bao
giờ nói điều gì xấu, luôn miệng ca
tụng là “rất không ngoan”, “rất xứng
đáng là lãnh tụ”. Ngoài ra tất cả
những chương trình Trump đưa ra về
chính trị toàn cầu đều phù hợp với
quyền lợi của Nga. Như ca ngợi
Brexit để phá tan Liên Hiệp Aâu
Châu, Trump đặt nghi ngờ về NATO
và tuyên bố không cứu các nước
Baltic nếu bị tấn công. Tức muốn bỏ

NATO, điều Putin không gì muốn
hơn. Cũng như coi nhẹ chuyện Nga
chiếm Crimea và phía đông Ukraine.
Putin hiện đang muốn các nước như
Pháp, Đức nghiêng về cực hữu và
ủng hộ Marie LePen ra tranh cử tại
Pháp. LePen mấy ngày trước đã đến
Trump Tower để gặp Trump, có lẽ
cũng theo một kế hoạch để biến
Pháp thành cực hữu và nghiêng về
Putin.
Những nhân vật Trump đưa vào
chính quyền đều tạo ra nhiều nghi
vấn về chuyện thân Nga. Như tướng
Michael Flynn, cố vấn an ninh của
Trump, năm 2015 đã được trả tiền
do công ty RT là một công ty truyền
thông để tuyên truyền của Nga.
Flynn cũng đã ngồi sát với Putin
trong buổi tiệc của công ty RT này
năm 2015. Rex Tillerson, đề cử làm
ngoại trưởng của Trump nguyên là
CEO của Exxon, có nhiều quyền lợi
về dầu hỏa tại Nga và Tillerson
được coi như rất thân với Putin. Hai
người nắm giữ trọng trách về đối
ngoại và hoạch định chính sách và
chiến lược toàn cầu cho chính quyền
Trump có nhiều quan hệ với nhiều
dấu hỏi với Putin như thế, sẽ đưa ra
rất nhiều nghi vấn.
Rất nhiều người đã cho việc Trump
thắng cử thành tổng thống Hoa Kỳ là
không chính đáng. Như dân biểu
Lewis của tiểu bang Georgia, một
thành phần kỳ cựu của Civil Rights
và sát cánh với Martin Luther King,
đã gọi Trump không phải là tổng
thốnh chính đáng, vì chuyện Trump
thắng cử đã do Putin cho tình báo
can thiệp và giúp cho thắng.
Thực sự ngay việc các tay trùm tình
báo đưa ra bản tường trình về việc
dính líu của Nga đến cuộc bầu cử,
cũng như đính kèm 2 trang tóm tắt
chuyện blackmail của Putin với
Trump cũng phải đặt nhiều câu hỏi.
Các tay giám đốc tình báo này là
người của Obama đưa vào, dĩ nhiên
căm hận khi Trump thắng cử nên
muốn tung chuyện này để chơi
Trump trước khi các tay này về vườn.
Nhất là chuyện sex tapes hoàn toàn
không có bằng chứng, nhưng vẫn
đưa ra. Trump đã tố bằng Twitter là
chính Clapper đã cho lộ bản tường
trình đáng lẽ là mật này cho báo chí
để chơi Trump. Trump cũng mô tả

chuyện này là “political witch hunt”,
tức săn bắt phù thủy về chính trị để
phá Trump trước ngày nhậm chức.
Một điểm khác là những nhân vật
được Trump đề cử thành ngoại
trưởng như Rex Tillerson, bộ trưởng
quốc phòng như tướng Mattis và
giám đốc CIA như Pompeo đều tỏ
thái độ cứng rắn với Nga khi ra điều
trần trước Quốc Hội và bị chất vấn về
thái độ đối với Nga. Nên dù Trump tỏ
ra thân thiện với Putin, nội các của
Trump đều đi ngược lại và cứng rắn
với Nga.
Pompeo cũng hứa là nếu được Quốc
Hội chấp thuận và thông qua để
thành giám đốc CIA, sẽ cho điều tra
cặn kẽ về việc Nga dính líu đến cuộc
bầu cử và dĩ nhiên sẽ làm sáng tỏ
chuyện Putin blakmail
Tóm lại liên hệ giữa Putin và Trump
đưa ra rất nhiều nghi vấn và sẽ phải
đợi những cuộc điều tra trong tương
lai để làm sáng tỏ vấn đề. Chúng ta
hãy chờ xem.
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