Mueller sẽ
sẽ hạ bệ Donald Trump?
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Donald Trump hiện như một con cá
đang mắc vào lưới của người ngư
phủ. Càng vùng vẫy tìm cách thoát
thân, chiếc lưới càng lúc càng xiết
chặt. Và người ngư phủ đánh cá này
chính là Robert S. Mueller III, cựu
giám đốc FBI dưới hai thời tổng
thống George W Bush và Obama, đã
về hưu, nhưng gần đây được cử làm
Công Tố Viện đặc biệt để điều tra vụ
Nga giúp Donald Trump thắng cử
tổng thống vừa qua.
Ngày thứ sáu 16 tháng 6 vừa qua,
Trump đã chính thức công nhận
bằng Twitter là mình đang bị điều tra
về tội ngăn chặn pháp lý vì đã cách
chức giám đốc FBI James Comey.
Nguyên văn Tweet ngày 6/16/2017
của Trump:”Tôi đang bị điều tra vì
chuyện đuổi giám đốc FBI, do chính
người đã nói tôi nên cách chức giám
đốc FBI! Như chuyện săn bắt phù
thủy vậy!”
Trump không nói tên người nào
nhưng ai cũng biết và sau đó một
nhân vật trong tòa Bạch Cung xác
nhận đây chính là Rod Rosenstein,
phó bộ trưởng tư pháp và cũng là
người đã chỉ định Robert Mueller làm
Công Tố Viện đặc biệt, special
counsel, để điều tra về vụ Nga dính
líu vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa
Kỳ.
Sở dĩ Rosenstein được quyền đề cử
Mueller khi chỉ là phó bộ trưởng tư
pháp, chỉ vì bộ trưởng Sessions,
cũng dính líu vào vụ Nga, đã phải từ
nhiệm bất cứ chuyện gì dính líu đến
chuyện Nga xen vào bầu cử. Nên
Rosenstein được toàn quyền trong
việc này, đã ra sắc lệnh chỉ định
Mueller làm Special Counsel, không
hề nói cho ai biết và chỉ thông báo
cho tòa Bạch Cung sau khi đã bổ
nhiệm Mueller.
Rosenstein chính là người đã viết
một văn bản memorandum của bộ
Tư Pháp chỉ trích James Comey đã
không chu toàn nhiệm vụ và phạm
nhiều lỗi lầm khi điềâu tra về vụ e mails của Hillary Clinton. Trump đã
dùng memo này của Rosenstein như

bằng cớ để quyết định cách chức
giám đốc FBI của James Comey.
Nhưng đây chỉ là bề mặt, lý do
Trupm đuổi Comey chỉ vì cuộc điều
tra của FBI về việc cố vấn an ninh
Michel Flynn của Trump, dính líu với
tình báo Nga, đã quá nguy cấp và
quá gần kề đến Trump. Con rể của
Trump là Jared Kushner cố vấn cho
Trump là phải đuổi Comey, thực sự
chính Kushner cũng dính líu đến vụ
làm ăn với một ngân hàng của Nga,
do tình báo Nga giật dây, nên
Kushner lo sợ đã thúc giục Trump
phải đuổi giám đốc FBI Comey!
Trump sau khi đuổi Comey, trên
danh nghĩa là vì Comey không làm
được việc và mất sự tín nhiệm do
việc e mails của Hillary, nhưng sau
đó Trump lên TV để Lester Holt của
NBC phỏng vấn đã công khai nói
huỵch toẹt là đuổi Comey chỉ vì
chuyện Comey đang điều tra về vụ
Nga! Hơn nữa ngay sau ngày đuổi
Comey, Trump tiếp đón ngoại trưởng
Lavrov của Nga và đại sứ Kislyak
của Nga ngay trong tòa Bạch Cung
và bị nhân viên của Bạch Cung tiết
lộ ra ngoài là Trump đã khoe với 2
nhân vật Nga này là đã thấy nhẹ thở
khi đuổi được giám đốc FBI là
Comey1 Không ai hiểu tại sao
Trump lại cho tiếp đón ngoại trưởng
Nga và đại sứ Nga, vốn là trùm tình
báo Nga hoạt động trên đất Hoa Kỳ,
ngay sau khi đuổi Comey và khoe
với hai người Nga này về chuyện
mình đã đuổi được Comey như thế!!!
Trong buổi điều trần trước Uûy Ban
về Tình báo của Thượng Viện tuần
qua, cựu giám đốc FBI Comey đã
tiết lộ là chính Comey đã tung ra tin
tức cho báo chí về chuyện Trump
yêu cầu Comey bỏ qua việc điều tra
Michael Flynn. Sau khi bị Trump
cách chức và còn dọa là có tape thu
hết những cuộc nói chuyện giữa hai
người, James Comey đã đưa các
memos mình viết diễn tả chi tiết về
các cuộc gặp và nói chuyện với
Trump cho một người bạn là giáo sư
luật khoa của đại học Columbia.
Comey nhờ ông này đọc các memos
này cho phóng viên của tờ New York
Times và đưa lên báo. Mục đích của
Comey là tung các chuyện Trump
yêu cầu FBI bỏ qua chuyện điều tra
Flynn như một thứ ngăn chặn công

lý, buộc bộ Tư Pháp với Rosenstein
phải chỉ định Công Tố Viện đặc biệt,
special counsel để điều tra.
Mưu kế này của Comey đã thành
công ngay! Rosenstein vốn trước kia
được tiếng là ngay thẳng chính trực
khi làm việc trong bộ Tư Pháp tại
Maryland, vừa được bổ nhiệm làm
phó bộ trưởng tư pháp đã bị Trump
dùng memo của Rosenstein chỉ trích
Comey làm căn bản để đuổi Comey
nên Rosenstein cảm thấy bị lường
gạt và làm bung xung cho chuyện
Trump kiếm cớ đuổi Comey. Dù
chính Trump ngay sau đó lên TV với
Lester Holt đã phun ra hết là vì
chuyện Nga!
Tờ báo New York Times đã chửi
Rosenstein không tiếc lời vì memo
này của Rosenstein và còn viết
trong phần Editorial là Rosenstein
phải cứu vớt danh dự của mình! Mưu
kế khích tướng của tờ báo New York
Times, đánh động tự ái của
Rosenstein, cộng với tin tức do
Comey tiết lộ, đã làm Rosenstein
quyết định cử ngay Robert Mueller
làm Công Tố Viện đặc biệt để điều
tra vụ Nga xen vào bầu cử và bây
giời có toàn quyền để điều tra mọi
chuyện liên hệ, kể cả việc Trump
ngăn chặn công lý!
Như thế Trump đã sai lầm lớn lao khi
đuổi giám đốc FBI là jemes Comey.
Tưởng rằng cách chức Comey là FBI
sẽ phải bỏ chuyện điều tra về
Michael Flynn dính líu với Nga.
Nhưng đuổi được Comey lại bị
Comey lập mưu để Rosenstein, phó
bộ trưởng tư pháp, cử ra Robert
Mueller điều tra còn nặng nề hơn
nhiều. Trước kia, Comey chỉ điều tra
Flynn, không điều tra trực tiếp đến
Trump. Nay Mueller điều tra về vụ
Nga, nhưng chĩa mũi dùi vào thẳng
trump, buộc vào tội ngăn chặn công
lý, obstruction of justice!
Mueller hiện đang cho phỏng vấn ba
nhân vật khác là Dan Coats, giám
đốc tình báo quốc gia, Đề Đốc
Michael Rogers, chủ tịch cô quan an
ninh quốc gia, National Sucurity
Agency, và cựu phó giám đốc NSA
là Richard Ledgett. Các người này
theo tin tức báo chí đã bị Trump yêu
cầu phải can thiệp với James Comey
để bỏ qua cuộc điều tra Flynn. Trong
cuộc điều trần trước Quốc Hội, các

nhân vật này từ chối không trả lời
câu hỏi là có bị Trump áp lư-c về
chuyện can thiệp trong cuộc điều tra
hay không. Nhưng với Mueller điều
tra. Các người này sẽ phải trả lời,
nhiều phần là xác định Trump có áp
lực. Có nghĩa Mueller sẽ thêm bằng
chứng để buộc tội trump ngăn chặn
công lý. Cộng thêm với việc đuổi
giám đốc FBI là Comey. Có nghĩa
Mueller càng ngày càng xiết chặt
lưới, buộc tội Trump cho bằng được!
Hiện nay Mueller chỉ mới bắt đầu.
Nhưng những luật sư do Mueller
chiêu mộ về làm việc đều là những
nhân vật thượng thặng về điều tra và
truy tố. Như Andrew Weismann,
trước kia chỉ huy điều tra vụ Enron.
Hay Michael Dreeben, Lisa Page,
nổi tiếng trong FBI về hình sự. Ngoài
ra còn có James Quarles, trước kia
điều tra Watergate, hay Aaron
Zebley nguyên là cánh tay mặt của
Mueller khi còn là giám đốc FBI. Tất
cả là hơn 12 luật sư nổi tiếng và
được kính nể trong giới luật pháp.
Mueller còn tiếp tục chiêu mộ thêm
một số nhân vật khác nữa, để tạo ra
một team hùng hậu và uy tín nhất.
Một số nguồn tin nói Trump định
dùng quyền tổng thống để cách chức
cả Rosenstein lẫn Mueller. Vì thấy
Mueller đã quá nguy hiểm trong việc
điều tra vụ Nga và buộc tội Trump về
ngăn chặn công lý. Nhưng các cố
vấn của Trump đều khuyên Trump
không nên làm vì nếu đuổi Mueller,
sẽ giống như Nixon thời trước khi
cách chức Công Tố Viện đặc biệt đã
phải từ chức vì sẽ bị truất phế
impeachment ngay!
Thực sự muốn truất phế, impeach
một tổng thống tại vị không phải
chuyện dễ. Trước hết, phải phạm tội
nặng, obstruction of justice, ngăn
chặn công lý, đã được dùng để buộc
Nixon và Bill Clinton trước kia. Sau
đó Hạ Viện phải bỏ phiếu để chính
thức truy tố và impeach. Nếu Hạ
Viện bỏ phiếu thuận, một cuộc xử án
tổng thống sẽ được diễn ra tại
Thượng Viện, dưới quyền chánh án
của Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện.
Chỉ khi nào Thượng Viện bỏ phiếu
với 2/3 phiếu thuận, lúc đó tổng
thống mới bị truất phế.
Hiện nay Cộng hòa nắm đa số tại cả
hai viện. Nên dù cho Mueller có đủ

bằng chứng là Trump phạm vào tội
ngăn chặn công lý, Hạ Viện có thể
không đưa ra impeach nếu đa số
Cộng Hòa không chấp thuận. Dĩ
nhiên lên Thượng Viện cần phải có
2/3 số phiếu còn khó hơn vì Dân Chủ
chỉ có 48 phiếu, khó lòng lấy được 67
phiếu thuận!
Tuy nhiên nếu Mueller trong việc
điều tra Michael Flynn, có đủ bằng
chứng để buộc tay này là phản quốc,
làm tay sai cho tình báo Nga để phá
hoại Hoa Kỳ, mọi chuyện sẽ khác.
Có thể lúc đó chính những dân biểu
và Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa sẽ bỏ
rơi Trump hết và sẽ đưa ra impeach
được.
Nhiều phần cuộc điều tra của công
Tố Viện đặc biệt Robert Mueller sẽ
kéo dài còn lâu, có thể một vài năm
không chừng! Dĩ nhiên nếu trong kỳ
bầu cử Quốc Hội gọi là mid-term
năm 2018 sắp đến, Dân Chủ thắng
thế lấy được đa số tại cả Hạ Viện và
Thượng Viện, điều đầu tiên đảng
Dân Chủ sẽ làm là lôi Donald Trump
ra để impeach ngay! Nhưng chỉ cần
Cộng Hòa giữ được đa số tại một
viện, Dân Chủ sẽ không làm chuyện
impeach Donald trump được!
Một điều khác có thể xảy ra. Hiện
nay phó tổng thống Pemce đã phải
mướn luật sư riêng để đại diện trong
cuộc điều tra của Mueller về việc
Nga dính vào bầu cử. Nếu Pence
cũng bị buộc tội cùng với Trump, bài
toán sẽ thay đổi ngay. Lý do là nếu
Trump bị impeached và xử thua tại
Thượng Viện, Pence là phó tổng
thống sẽ lên thay. Nhưng nếu cả
Trump và Pence đều dính líu đến vụ
Nga và cả hai bị impeached, người
lên làm tổng thống sẽ là thủ lãnh Hạ
Viện tức Paul Ryan!
Quyền đưa ra Hạ Viện để truất phế
nằm trong tay Paul Ryan là thủ lãnh
đa số tại Hạ Viện. Nên dù chuyện
impeach khó khăn, nếu Paul Ryan
thấy có cơ hội, một bước lên làm
tổng thống không khó nhọc gì, Ryan
có thể sẽ là người thúc đẩy chuyện
impeach cả hai người Trump và
Pence nếu thấy có triển vọng!
Tóm lại, chuyện truất phế Donald
Trump còn xa vời! Nhưng cũng như
Trump ngựa về ngược thắng Hillary,
chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Và với Robert Mueller nhất quyết

điều tra và tìm đủ bằng chứng để
buộc tội Trump, chuyện Donald
Trump trong tương lai một hai năm
nữa, có thể sẽ bị ngã ngựa, bị truất
phế và truy tố ra tòa như một người
dân thường, là chuyện cũng có thể
xảy ra trên cõi đời này, trên đất Hoa
Kỳ này!
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