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Những xáo trộn tới tấp trong tuần lễ
vừa qua đến từ tòa Bạch Cung cho
thấy chính quyền Trump đang đi đến
chỗ tự hủy diệt. Và kết quả sau cùng
là
việc
truất
phế
Trump,
impeachment, có thể sẽ xảy ra sớm
hơn dự liệu!
Đầu tiên là việc Trump đuổi giám
đốc FBI James Comey vào ngày thứ
ba 9 tháng 5. Trump lấy cớ là Comey
bất lực, không được việc trong vụ
điều tra về e mail của Hillary Clinton
trước kia và mất lòng tin của các
nhân viên FBI khác nên cách chức
Comey. Trump cũng dựa vào bản
tường trình của phó bộ trưởng tư
pháp là Rod Rosenstein, chê trách
Comey nặng nề, nên quyết định đuổi
Comey.
Sự thật là vì Comey tiếp tục cuộc
điều tra của FBI về liên hệ giữa các
người trong ban vận động tranh cử
của Trump với Nga, đặc biệt là
Michael Flynn. Flynn là cố vấn an
ninh trước kia của Trump, đã liên lạc
với đại sứ của Nga tại Hoa Kỳ là
Sergey Kislyak và có thể dính líu
nhiều trong việc Nga cho hacking
vào computers của đảng Dân Chủ
và tung ra cho Wikileaks trước ngày
bầu cử để hại Hillary và làm nghiêng
phần thắng về Donald Trump.
Kislyak trên danh nghĩa là đại sứ
của Nga, nhưng thực tế được giới
tình báo Hoa Kỳ coi là tay tổ về tình
báo của Nga hoạt động trên đất Hoa
Kỳ. Flynn chối là không có liên lạc gì
với Kislyak và chỉ giữ chức cố vấn an
ninh cho Trump có 21 ngày đã bị
cách chức vì tội nói láo với phó tổng
thống Pence là không liên hệ với
Nga. Chính quyền Obama những
ngày trước khi mãn nhiệm kỳ đã
khuyến cáo Trump là không nên để
cho Michael Flynn làm cố vấn an
ninh vì Flynn có thể sẽ bị Nga
blackmail vì những hoạt động của
Flynn. Nhưng Trump coi thường vẫn
cất nhắc Flynn làm cố vấn an ninh
quốc gia, chức vụ biết được tất cả
những bí mật quan trọng nhất của
Hoa Kỳ vì Flynn có công nhiều giúp
Trump đắc cử!

Đến khi báo chí bắt đầu khai thác về
những mờ ám và nguy hiểm của
Flynn, Trump bắt buộc phải cách
chức và thay thế Flynn bằng một cựu
tướng lãnh là H. R. McMaster làm cố
vấn an ninh quốc gia. Nhưng càng
ngày các tin tức về Flynn càng chứng
tỏ sự nguy hiểm của tay này. Flynn
trước kia là tướng hai sao, trông coi
về tình báo của bộ Quốc Phòng.
Nhưng bị chính quyền Obama cách
chức vì tội bất lực trong việc điều
hành cơ quan. Flynn làm cho một
công ty gọi là RT của Nga về truyền
thông và tuyên truyền cho Nga tại
Hoa Kỳ, thực sự là một trá hình của
tình báo Nga. Flynn đã ngồi ăn cùng
bàn với Putin trong một buổi tiệc của
công ty này tại Nga. Ngoài ra Flynn
cũng nhận tiền hàng vài trăm ngàn
Mỹ Kim của Turkey và khi làm cố
vấn an ninh cho Trump đã dùng
quyền của mình để bác bỏ một quyết
định của Hoa Kỳ về Syria, cho phù
hợp với đường lối của Turkey. Gần
đây Flynn đã phải làm giấy tờ để
nhận mình là nhân viên hoạt động
cho Thổ Nhĩ Kỳ vì đã nhận tiền của
xứ này, gọi là foreign agent.
Như thế Flynn là một nhân vật hết
sức nguy hiểm và giữ vai trò then
chốt trong cuộc điều tra của FBI về
việc Nga xen vào cuộc bầu cử của
Hoa Kỳ và làm cho Trump thắng cử.
Cuộc điều tra của FBI nhắm vào
nhiều nhân vật trong ban vận động
tranh cử cho Trump như Paul
Manafort, làm chủ tịch uỷ ban tranh
cử trước khi Trump mướn Stephen
Bannon, tay cực hữu quá khích.
Manafort ăn tiền 12 triệu Mỹ Kim của
nhóm thân Nga tại Ukraine, cũng là
người có liên lạc nhiều và hoạt động
cho Nga. Một số các tay khác thân
cận với Trump cũng bị điều tra vì đều
có chuyện dính líu với Nga. Tuy
nhiên Michael Flynn là người được
Comey của FBI chú trọng hơn cả vì
là nhân vật chính và được Trump cất
nhắc lên làm cố vấn an ninh quốc
gia, chức vụ trọng đại bậc nhất cho
tình báo và nắm giữ bí mật của quốc
gia Hoa Kỳ.
Điều làm Trump lo sợ nhất là chuyện
Flynn bị điều tra ráo riết và có cơ vào
tù nếu quả thật Flynn là nhân vật
chính của tình báo Nga tìm cách ảnh
hưởng vào chính trị Hoa Kỳ . Vì nếu

Flynn tìm cách chạy tội và để được
immunity tức không bị truy tố, sẽ
phun ra hết và khai ra liên lụy đến
Trump, hoặc đưa ra được bằng
chứng là liên lạc với Nga theo lệnh
của Trump, FBI có thể sẽ truy tố
ngay cả Trump một khi Trump bị
truất phế, impeached, do Quốc Hội
xử.
Cuộc điều tra của FBI do Comey
cầm đầu như thế về Michael Flynn
như thế đã tiến rất xa và Trump đã
quyết định phải đuổi Comey. Khi mới
nhậm chức, Trump đã tìm cách ve
vãn Comey, cho rằng Comey khi
tung ra chuyện điều tra e mails của
Hillary vào mấy ngày chót trước khi
bỏ phiếu đã làm nghiêng phần thắng
về Trump. Trong một buổi gặp các
nhân viên an ninh tại tòa Bạch Cung,
Trump gặp Comey đã ôm chầm lấy
mặc dù Comey tìm cách đẩy ra!
Trong một bữa tiệc khác, Trump hỏi
thẳng Comey có trung thành với
mình hay không. Comey trả lời là sẽ
thẳng thắn 100%, nhưng không phải
là trung thành loyal 100% vì làm FBI
chỉ có thể theo đúng luật pháp!
Điều tai hại cho Trump là mỗi lần
Comey gặp Trump, Comey ngay sau
đó đã viết một bản tường trình gọi là
memos, kể lể ra hết tất cả những
điều Trump nói, cũng như nhận xét
của Comey về buổi gặp gỡ đó. Theo
báo New York Times, một memo của
Comey viết đã tả lại lời yêu cầu của
Trump với Comey là bỏ qua chuyện
điều tra Michael Flynn, đừng tiếp tục
nữa. Theo các chuyên gia luật pháp,
lời yêu cầu của Trump này đã vi
phạm điều khoản luật pháp gọi là
ngăn chặn công lý, obstuction of
justice. Đây là một tội có thể dùng
làm cân bản cho việc truất phế tổng
thống. Cả hai tổng thống Nixon và
Bill Clinton trước kia lúc bị đưa ra để
xử impeachment đều dựa vào tội
ngăn chặn công lý này. Nixon từ
chức trước khi bị xử. Clinton được
Thượng viện tha bổng .
Tuy nhiên bản tường trình của
Comey sẽ là một yếu tố quan trọng
trong việc kết tội Trump sau này nếu
quả thật sẽ bị đem ra xử
impeachment trong tương lai. Ngoài
ra ngay chuyện Trump ra lệnh đuổi
Comey cũng có thể buộc vào tội
ngăn chặn công lý, obstruction of

justice, vì Trump thấy việc điều tra
Michael Flynn đã tiến quá xa, sắp
dính líu vạ lậy đến Trump nên cho
đuổi Comey để làm ngưng lại cuộc
điều tra.
Điên khùng và khó hiểu hơn cả là
ngay sau ngày Trump đuổi giám đốc
FBI Comey, Trump cho tiếp đón hai
nhân vật của Nga tại tòa Bạch Cung.
Là ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov
và đại sứ Nga, Sergey Kislyak. Cuộc
họp này cấm các phóng viên, báo
chí của Hoa Kỳ và chỉ cho thông tấn
xã Nga là Tass chụp hình. Nhưng
một nhân viên làm việc trong Bạch
Cung đã tiết lộ cho báo chí là Trump
đã tuyên bố với hai viên chức của
Nga là Trump vừa cho đuổi Comey,
gọi Comey là thằng khùng, crazy,
nut job. Trump cũng nói là bị dồn ép
nặng vì chuyện dính líu đến Nga, nay
đuổi được Comey nên nhẹ thở rồi!
Điều đáng kể là hiện nay tại Bạch
Cung, tình cảnh như chiếc thuyền bị
đắm, các nhân viên phụ tá cho
Trump , các người làm việc, đều bỏ
của chạy lấy người, tìm cách tiết lộ
hết mọi chuyện. Như vụ Trump gặp
ngoại trưởng và đại sứ nga, Trump
muốn giữ bí mật nhưng đều bị các
phụ tá phản thùng, âm thầm tiết lộ
cho các phóng viên báo chí hết!
Cũng trong buổi này tại Bạch Cung,
một tiết lộ do một phụ tá phản Trump
cho tờ Washington Post biết là
Trump đã đem bí mật tình báo kể ra
cho ngoại trưởng và đại sứ Nga biết.
Bí mật tình báo này của Do Thái
cung cấp cho Hoa Kỳ về một âm
mưu của ISIS định khủng bố bằng
cách cho bom vào laptop khi đi phi
cơ. Nhưng Trump tiết lộ bí mật này
sẽ làm hại đến Do Thái đã dùng gián
điệp để biết tin trên và có thể sẽ làm
gián điệp của Do Thái này bị giết
chết.
Không ai hiểu lý do tại sao Trump lại
gặp hai nhân vật cao cấp của Nga
tại Bạch Cung, trong đó đại sứ Nga
được coi là một tay trùm tình báo của
Nga! Lại còn kể chuyện đuổi Comey
vì chuyện điều tra về mình và Nga.
Cũng như tiết lộ bí mật tình báo của
Do Thái cung cấp cho Hoa Kỳ cho
Nga biết!
Nhưng việc Trump đuổi Comey hy
vọng là FBI sẽ ngưng cuộc điều tra,
đã đem lại phản ứng ngược hẳn. Vì

phó bộ trưởng tư pháp Rosenstein bị
chê trách nhiều sau khi viết bản
tường trình Trump lấy cớ để đuổi
Comey, đã tự động không thông báo
gì cho tòa Bạch Cung, cử một công
tố viện đặc biệt để điều tra về vụ
Nga xen vào bầu cử. Rosenstein mời
Robert Mueller, nguyên là giám đốc
FBI trước kia dưới thời George W
Bush và Obama, đảm trách chức vụ
gọi là Special Counsel, tức công tố
viện đặc biệt có toàn quyền điều tra.
Mueller nổi tiếng là chính trực và
không theo phe đảng nào, sẽ làm
cuộc điều tra về Trump và Nga đến
nơi đến chốn, còn hơn cả Comey
của FBI. Các người làm việc cho ban
vận động tranh cử của Trump trước
kia nay đang kêu trời vì bị dính vào
cuộc điều tra rộng lớn này sẽ bị tốn
tiền luật sư để lo thủ thân. Dĩ nhiên
sẽ có rất nhiều kẻ liên lụy muốn
tránh tù tội sẽ phun ra hết những
chuyện lắt léo hay những dính líu gì
của Trump với Nga. Và những khó
khăn của Trump sẽ ngày một chồng
chất với cuộc điều tra chính thức và
rộng lớn này của Mueller.
Cũng như vụ Watergate trước kia
dưới thời Nixon, cuộc điều tra sẽ kéo
dài lâu và sẽ theo chiều hướng nào,
không ai có thể nói trước được.
Nhưng cũng như Nixon và Bill
Clinton, đường hướng xoay chiều sẽ
là chuyện ngăn chặn công lý,
obstruction of justice. Có thể Robert
Mueller không kiếm ra nổi bằng
chứng chính xác, không thể phủ
nhận được là Trump có dính líu, liên
lạc với Nga qua các phụ tá như
Michael Flynn, Manafort..v.v.. Nhưng
vi phạm luật khi ngăn chặn công lý
sẽ là yếu tố chính cho việc kết tội và
truất phế impeachment Trump sau
này. Tuy nhiên dưới mắt người dân
và trong giới báo chí hiện nay,
những nghi ngờ về chuyện Trump
thắng cử vừa qua là nhờ vào Nga đã
dính líu vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ,
chỉ một ngày một tăng cao với những
tiết lộ tung ra ngày càng nhiều từ
chính những người làm việc cho
Trump trong tòa Bạch Cung.
Và như bức tranh bìa của tờ Time
magazine số mới nhất, với hình
Bạch Cung bị hình điện Cẩm Linh đè
lên đầu, có phải Hoa Kỳ nay đã bị
Nga chiếm đóng và kiểm soát hay

không? Câu trả lời có lẽ phải chờ
buổi xử truất phế Trump mới trả lời rõ
ràng được!
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