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Cuộc điều tra của cựu giám đốc FBI 
Robert Mueller, được cử làm công tố 
viện đặc biệt, nhắm vào việc ban vận 
động bầu cử của Trump có thông 
đồng với Nga để giúp Trump thắng 
cử hay không? Mueller giữ kín việc 
điều tra này. Nhưng những tiết lộ 
tuần qua của báo New York Times 
đưa ra những bằng chứng đầu tiên là 
chính Donald Trump Jr, con trai của 
Trump,  đã dính vào chuyện này. 
Tờ New York Times cho biết ba 
người làm trong Bạch Cung với tư 
cách cố vấn đã tiết lộ chuyện Donald 
Trump Jr gặp các nhân vật của Nga 
tại Trump Tower tháng 6 năm 2016. 
Như thế chính quyền Trump hiện 
đang bị nhiều kẻ phản thùng đâm 
sau lưng, sẵn sàng tiết lộ mọi bí mật! 
Hơn thế nữa, các e mails của con trai 
Trump về chuyện này đã bị nhóm 
làm phản lấy được và đưa cho ký giả 
của tờ New York Times. Ngay sau 
khi biết tờ báo sắp sửa tung ra các e 
mails này, Donald Trump Jr đã cho 
công bố bằng Twitter các e mails 
của chính mình để ra điều là ngay 
thẳng, trong sạch! 
Nhưng những e mails của chính tay 
này đưa ra đã cho thấy bằng chứng 
không thể chối cãi được là ban vận 
động bầu cử của Trump đã không 
ngại ngùng gì cả về việc Nga dính 
vào chuyện bầu cử của Hoa Kỳ. Các 
e mails này giữa Donald Trump Jr và 
Rob Goldstone, một người Anh, cho 
biết một luật sư người Nga của chính 
quyền Nga,  có các tài liệu về Hillary 
Clinton, có thể dùng cho ban vận 
động bầu cử của Trump để làm hại 
Hillary. Một cuộc họp đã được tổ 
chức tại Trump Tower  ngày 9 tháng 
6 năm 2016 giữa luật sư Natalia 
Veselnitskaya, làm việc cho điện 
Cẩm Linh, với Donald Trump Jr, 
Jared Kushner, con rể Trump bây 
giờ là cố vấn trong tòa Bạch Cung, 
và Paul Manafort lúc đó là quản trị 
ban vận động bầu cử cho Trump. 
Cuộc họp này còn có thêm một nhân 
vật Nga khác đi cùng với nữ luật sư 
Veselnitskaya tên là Akhmetshin, 
cựu quan nhân Sô Viết cũ, cựu tình 

báo phản gián của KGB, nhưng đã 
nhập tịch Hoa Kỳ và hiện đang làm 
lobbyist, đi vận động với Quốc Hội 
Hoa Kỳ cho các nhân vật của Nga. 
Trump Jr chối là cuộc họp này không 
đi đến đâu, không biết được tài liệu 
gì về Hillary. Luật sư Nga chỉ bàn 
chính về việc bãi bỏ luật của Hoa Kỳ 
gọi là Magnitsky Act nhằm chế tài 
Nga về việc vi phạm nhân quyền. 
Trump cũng tuyên bố là không hề 
biết gì về việc con trai, con rể và 
campaign manager của mình họp với 
luật sư làm việc cho chính quyền 
Nga. Chỉ nghe nói về vụ này có mấy 
ngày hôm trước! Dĩ nhiên không ai 
tin là Trump không biết về chuyện 
này. Thượng Nghị Sĩ Wagner của 
Dân Chủ, phó chủ tịch Uûy Ban điều 
tra về vụ Nga của Thượng Viện đã 
ngạo Trump là chuyện Trump nói 
không biết là điều không thể tin nổi! 
Điều giản dị và chứng minh rõ ràng 
nhất là chỉ sau vài ngày của buổi họp 
giữa con trai, con rể và manafort với 
nữ luật sư Nga, hứa hẹn về tài liệu 
bẩn chơi Hillary, Trump trong một 
buổi vận động đã tuyên bố là sẽ có 
những bất ngờ về Hillary. Ngoài ra 
cũng trong một cuộc họp báo khác, 
Trump đã nói thẳng là tại sao tình 
báo Nga không cho hacking để kiếm 
32,000 e mails của Hillary tại bộ 
Ngoại Giao. Sau đó phát ngôn nhân 
của Trump đã chữa lại là Trump chỉ 
nói đùa! Nhưng với bằng chứng là có 
chuyện họp của Trump Jr với Nga và 
vụ hacking của tình báo Nga đã được 
các cơ quan tình báo Hoa Kỳ xác 
nhận, việc Trump yêu cầu Nga 
hacking để lấy e mails của Hillary 
Clinton bây giờ không thể coi là 
chuyện nói đùa như trước nữa!! 
Gần đây tờ Wall Street Journal cũng 
đã cho đăng một cuộc phỏng vấn với 
Peter Smith, một nhân vật từ tiểu 
bang Arkansas vốn ghét vợ chồng 
Clinton đến xương tuỷ. Smith là 
người đã tung ra các vụ Bill Clinton 
làm bậy về sex khi còn là thống đốc 
Arkansas và tiếp tục phá Hillary khi 
ra ứng cử. Smith tuy không trực tiếp 
làm trong ban vận động bầu cử của 
Trump, nhưng xác nhận là làm dưới 
quyền của Michael Flynn, tướng hồi 
hưu thân tín của Trump và được làm 
cố vấn an ninh trong 21 ngày sau khi 
Trump đắc cử. Flynn bị cách chức vì 

nói dối với phó tổng thồng Pence về 
vụ Nga. Nhưng thực sự Flynn bị nghi 
ngờ là thông đồng với Nga và Trump 
được khuyến cáo là phải tách rời khỏi 
Flynn ngay! 
Peter Smith trong cuộc phỏng vấn 
với tờ Wall Street Journal đã xác 
nhận là lập ra một nhóm để tìm 
32000 emails của Hillary trong bộ 
Ngoại Giao. Và Smithh xác nhận là 
đã kiếm ra được những e mails của 
Hillary do nhóm hackers của tình báo 
Nga. 
Việc Smth xác nhận là làm việc với 
Michael Flynn cho thấy đây là bằng 
chứng về việc Flynn, trong ban vận 
động bầu cử của Trump, quả thật đã 
có thông đồng với tình báo Nga để 
lấy được các e mails của Hillary 
Clinton và sau đó tung ra cho 
Wikileaks để phá Hillary vào phút 
chót, ít ngày trước cuộc bầu cử, làm 
nghiêng phần thắng cho Trump. 
Điều ly kỳ là chỉ sau 10 ngày có cuộc 
phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, 
Peter Smith đã chết trong một khách 
sạn. Nguyên nhân của cái chết của 
Smith gây ra nhiều nghi vấn. Lý do là 
Smith để lại bức thư tuyệt mệnh, nói 
là mình tự tử, không có điều gì mờ 
ám. Smith viết là từ đầu năm 2017, 
sức khỏe suy yếu và có bảo hiểm 5 
triệu Mỹ Kim sắp hết hạn, nên tự tử 
trước ngày đó!  Smith chết vì có bao 
plastic chụp vào đầu, có bình bơm 
hơi helium gắn vào bao. Tuy cái chết 
được liệt kê là do tự tử nhưng cũng 
có thể Smth đã bị buộc phải viết thư 
tuyệt mệnh để ngụy trang và có thể 
đã bị giết chết vì đã tiết lộ về chuyện 
làm việc với Flynn và thông đồng với 
tình báo Nga, như đăng trong tờ Wall 
Street Journal. 
Chuyện Peter Smith chết chỉ 10 
ngày sau cuộc phỏng vấn với tờ báo 
dĩ nhiên không thể biết được là do tự 
tử thật hay bị tình báo Nga cho giết vì 
đã tiết lộ ra chuyện thông đồng với 
Nga của Michael Flynn. Nhưng điều 
rõ ràng nhất là Michael Flynn là nhân 
vật chính ttrong cuộc điều tra của 
Công Tố Viện đặc biệt Robert 
Mueller. Trước kia Flynn đã xin được 
miễn tố immunity bếu Quốc Hội 
muốn Flynn khai ra hết. Nhưng với 
Mueller điều tra, việc có cho Flynn 
được miễn tố hay không tất nhiên sẽ 
được Mueller giữ kín để điều tra 



 

thêm.  Tất nhiên hieên nay Michael 
Flynn phải được bảo vệ đặc biệt vì 
Flynn chắc chắn hiện nay sẽ là mục 
tiêu hàng đầu cho tình báo Nga hoạt 
động tại Hoa Kỳ để ám sát bịt miệng.  
Có thể cái chết của Peter Smith 
cũng là một cách để cảnh cáo 
Michael Flynn phải im lặng, không 
được khai báo gì với cuộc điều tra 
của Mueller hay xin miễn tố để phun 
ra hết những bí mật!  
Chuyện ban vận động bầu cử của 
Trump thông đồng với Nga như thế 
càng ngày càng có nhiều bằng 
chứng hiển nhiên. Vụ Donald Trump 
Jr tự khai ra hết những e mails của 
mình trong cuộc họp với nữ luật sư 
Nga tưởng là hay, chứng tỏ mình 
trong sạch vô tội, nhưng thật ra là đã 
làm sảng, tự khai lạy ông tôi ở bụi 
này. Bây giờ các ủy ban điều tra của 
Thượng Viện và Hạ Viện đều sẽ bắt 
Donald Trump Jr ra điều trần và phải 
khai ra cho bằng hết. Vả dĩ nhiên 
Công Tố Viện đặc biệt Robert 
Mueller sẽ điều tra thêm và có thể 
buộc tội con trai Trump về tội thông 
đồng, không phải là collusion, mà là 
conspiracy, âm mưu phá hoại với 
một quốc gia thù nghịch để ảnh 
hưởng đến cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. 
Điều đáng nói là ngoài Donald Jr, 
con trai còn con rể Jared Kuschner 
và campaign manager Paul 
Manafort. Các tay này cũng sẽ bị 
buộc tội cùng với Donald Trump Jr 
và bây giờ sẽ là cảnh người nào lo 
thủ thân người đó, đều phải có luật 
sư riêng để tự bảo vệ và nhiều phần 
sẽ buộc tội lẫn nhau để chạy tội cho 
chính mình và được giảm khinh.  
Nhân vật sẽ dễ dàng xoay chiều là 
Paul Manafort, không được hưởng lợi 
lộc gì với chính quyền hiện nay của 
Trump vì đã mất chức quản trị cho 
cuộc bầu cử mấy tháng trước ngày 
bỏ phiếu, nhường chổ cho Steve 
Bannon. Manafort là người đã hoạt 
động cho Nga trước kia tại Ukraine, 
ăn tiền 12 triệu Mỹ Kim của chính 
quyền cũ thân Nga của Ukraine 
trước khi bị lật đổ. Manafort như thế 
có nhiều tiền án và có liên hệ mật 
thiết nhất với tình báo Nga. Nên để 
chạy tội Manafort sẽ bắt buộc phải 
khai ra hết với Mueller. 
Tuy nhiên con cá mập nhất cho 
Mueller vẫn là Michael Flynn. Vì nếu 

Mueller muốn buộc tội ngay chính 
Trump, chỉ có cách cho Flynn được 
hưởng quyền miễn tố immunity để 
Flynn sẽ khai ra là chính Donald 
Trump đã ra lệnh cho Flynn liên lạc 
với tình báo Nga để hacking lấy tài 
liệu hại Hillary Clinton. 
Tuy thế,  dù cho Công Tố Viện đặc 
biệt Mueller có thiết lập được đủ 
bằng chứng để buộc tội chính ngay 
Donald Trump có thông đồng với 
Nga, con đường hạ bệ impeachment 
vẫn còn dài. Trước hết, nếu Trump 
thấy thế nguy đến nơi, Trump có thể 
dùng quyền tổng thống cách chức 
Robert Mueller cũng như 
Rosenstein, phó bộ trưởng tư pháp, 
người đề cử Mueller.  Nhưng Mueller 
có thể ngay trong ngày hôm đó 
chuyển hết hồ sơ buộc tội Trump lên 
Hạ Viện, trước khi bị đuổi ra khỏi 
nhiệm sở! 
Hạ Viện sẽ bắt buộc phải đưa ra để 
bỏ phiếu về hạ bệ impeach một tổng 
thống đương tại vị. Hiện nay Cộng 
Hòa vẫn nắm đa số nên nếu các dân 
biểu Cộng Hòa không bỏ rơi Trump, 
chuyện impeachment vẫn không xảy 
ra được. 
Dĩ nhiên nếu bằng chứng hiển nhiên 
quá và nhất là dư luận dân chúng 
xoay chiều, phe Cộng Hòa có thể sẽ 
phản ứng khác! Trump vẫn còn được 
giới dân chúng bảo thủ quá khích 
ủng hộ, tỷ lệ vẫn ở mức trên dưới 
40%. Chỉ khi nào nhóm dân này bị 
thiệt hại nhiều như chuyện bỏ 
Obamacare và cắt hết Medicaid làm 
chính dân trắng nghèo Mỹ bị thiệt 
hại. Hay cắt thuế cho người giàu và 
cắt hết các chi tiêu xã hội làm người 
nghèo bị ảnh hưởng nặng. Khi đó 
nhóm dân ủng hỗ Trump trong cuợc 
bầu cử vừa qua thấy bị lừa dối và bỏ 
rơi Trump hết. Lúc đó Hạ Viện mới 
có thể nói chuyện impeach Trump 
được. 
Nhiều phần cũng phải đợi đến kỳ 
bầu cử midterm năm 2018, nếu Dân 
Chủ thắng lấy được đa số tại cả Hạ 
Viện lẫn Thượng Viện, lúc đó chuyện 
hạ bệ Trump impeachment mới có 
cơ hội thành công được. 
Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra! 
Trump thắng cử là chuyện không thể 
tưởng tượng được. Nên Trump lên voi 
rồi xuống chó, bị hạ bệ nhục nhã 

cũng là chuyện có thể xảy ra. Chúng 
ta hãy chờ xem! 
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