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Năm 2018 sẽ là năm của nhiều
biến loạn. Trước hết, tại Hoa Kỳ,
chính trị sẽ thay đổi nhiều với
sự vùng dậy của đảng Dân Chủ.
Sau hơn một năm bị lâm vào
trạng thái kích xúc do thắng cử
của Donald Trump,
những
phản ứng của người dân bị ảnh
hưởng nhiều do những chính
sách của Trump và đảng Cộng
Hòa đưa ra, đã tạo nên một làn
sóng xanh, blue wave, màu
xanh là biểu tượng cho Dân
Chủ, trái với màu đỏ biểu tượng
cho Cộng Hòa, để lấy lại Quốc
Hội cho Dân Chủ cuối năm
2018.
Khởi đầu với những cuộc tranh
cử trái mùa tháng 11, 2017 tại
tiểu bang Virginia và New Jersey
tranh chức thống đốc, hai ứng
cử viên của Dân Chủ đã thăng
cuộc. Ralph Northam của Dân
Chủ đã thắng vẻ vang Ed
Gillepsie của Cộng Hòa, trở
thành thống đốc Virginia. Tại
New Jersey, Phil Murphy của
Dân Chủ thắng Kim Guadagno
của Cộng Hòa với 14 điểm để
thành thống đốc New Jersey.
Đây được coi như là những
phản ứng đầu tiên của người
dân chống lại Trump để giúp
cho Dân Chủ bỏ xa Cộng Hòa
trong cuộc bầu cử. Ngay cả
những chức vụ thấp hơn của
tiểu bang cũng vào tay Dân Chủ
và quốc hội của tiểu bang
Virginia, trước giờ do Cộng Hòa
nắm giữ cũng ngả theo Dân
Chủ, dù rất sát nút.
Tuy nhiên, hai tiểu bang New
Jersey và Virginia nghiêng về
Dân Chủ theo truyền thống nên

kết quả cũng không đáng ngạc
nhiên cho lắm. Quan ttrọng hơn
là cuộc bầu cử tại Alabama để
bầu thượng nghị sĩ thay thế Jeff
Sessions, trước kia là Thượng
Nghị Sĩ Cộng Hòa tại Alabama,
nhưng được Trump bổ nhiệm là
bộ trưởng tư pháp. Cuộc bầu cử
đặc biệt tại Alabama này đáng
nhẽ không có gì sôi động vì
Alabama là tiểu bang bảo thủ
cực đoan hàng đầu, theo Cộng
Hòa và bỏ phiếu cho Trump với
tỷ lệ cao nhất so với các tiểu
bang khác. Có nghĩa Alabama
được coi như thành trì kiên cố
của Cộng Hòa. Nhưng điều tai
hại là Roy Moore, ứng cử viên
của Cộng Hòa vốn là tay bảo
thủ quá khích, có thành tích
chống đối lại án lệnh của liên
bang khi Moore lúc trước là
chánh án tối cao pháp viện của
Alabama. Moore cho xây một
tảng đá khắc mười điều răn, ten
commandements, đặt tại pháp
đình, bất chấp án lệnh liên bang
là phải dời đi vì phạm luật phân
chia tôn giáo và chính quyền.
Moore bị truất phế, nhưng sau
đó lại được dân Alabama bầu
lại!
Có nghĩa đa số dân Alabama
cũng bảo thủ cực đoan, theo
tôn giáo phe Evangelicals, sẵn
sàng bầu cho Moore lên bất cứ
chức vụ gì! Trong cuộc tranh cử
thượng nghị sĩ với Doug Jones
của Dân Chủ, Moore coi như sẽ
bóp mũi tay Dân Chủ tép riu
này, chắc như bắp! Nhưng
không ngờ Moore bị nhiều phụ
nữ tố cáo là lúc còn trẻ, Moore
chuyên môn quyến rũ và làm
bậy với gái vị thành niên!
Đảng Dân Chủ đã lợi dụng
phong trào tố cáo sách nhiễu
tình dục đang lên như diều để
vận động và sau cùng đã giúp

cho Doug Jones ngựa về ngược
thắng cử, cắt đa số của Cộng
Hòa tại Thượng Viện xuống
thành con số xít xao là 51-49.
Điều này đã làm đảng Dân Chủ
phấn khởi vô cùng. Vì tại một
tiểu bang loại lạc hậu quá khích
bảo thủ như Alabama, hàng
nửa thế kỷ nay chưa bao giờ
bầu cho Dân Chủ, nay chỉ vì
Trump làm số dân ôn hòa
không chịu nổi, cộng thêm với
chuyện sách nhiễu tình dục của
Roy Moore và Trump, đã ngả về
Dân Chủ, chuyện phi thường tại
Alabama!
Những dữ kiện về phỏng vấn cử
tri đi bầu gọi là exit polls tại
Alabama cho thấy dân da đen
đã hăng hái đi bầu tối đa với tỷ
lệ không thua kém gì lúc dân
đen bỏ phiếu cho Obama trước
đây. Có nghĩa dân da đen đã
thấy được nguy hại do Trump
đem lại nên hô hào nhau đi bầu
cho đông để bỏ cho Dân Chủ.
Ngược lại phe Cộng Hòa nhất là
dân loại ôn hòa, có học, bất
mãn vì những tuyên bố bậy bạ
của Trump nên nản lòng ở nhà
không đi bỏ phiếu. Trong cuộc
bầu cử đặc biệt tại Alabama, sự
khác biệt về dân đen nô nức đi
bầu, trái với da ttrắng Cộng Hòa
nản lòng ở nhà, đã đem lại
thắng cử cho Doug Jones của
Dân Chủ. Ngoài ra giới phụ nữ
vì chuyện sách nhiễu tình dục
cũng đã làm cán cân ngả về
Dân Chủ nhiều.
Hiện nay đảng Dân Chủ đang
nhắm vào cuộc bầu cử Hạ Viện
và Thượng Viện vào tháng 11,
2018 và sẽ lợi dụng tối đa
chuyện khích động dân thiểu số
da đen và Hispanics cũng như
giới phụ nữ, sôi động với phong
trào sách nhiễu tình dục, để hô

hào kéo nhau đi bầu đem lại lợi
thế cho Dân Chủ.
Tại Hạ Viện, đảng Dân Chủ cần
thắng thêm 24 ghế để chiếm đa
số. Với tình trạng hiện tại, điều
này cũng không có gì khó khăn.
Lý do là số dân da trắng, nghèo
hay trung lưu thấp, học vấn ít,
hiện đã bắt đầu thấy bị ảnh
hưởng tai hại do việc bầu cho
Trump thắng năm ngoái. Nhiều
người đã nói ra là thấy hối hận
vì chuyện bỏ phiếu cho Trump
của mình. Với luật thuế mới vừa
được thông qua và ban hành
ngày 1/1/2018, dù thuế có giảm
được chút đỉnh cho dân nghèo
nhưng cũng không thấm tháp gì
vì 80% lợi lộc do cắt thuế đều
đổ vào người giàu. Ngược lại
giới nghèo và trung lưu thấp sẽ
thấy bớt vài trăm tiền thuế một
năm lại mất đi vài ngàn Mỹ Kim
vì quyền lợi bị cắt!
Đầu tiên là chuyện bỏ tiền phạt
nếu không mua Obamacare.
Không có điều khoản này, các
hãng bảo hiểm sẽ tăng tiền bảo
hiểm sức khỏe lên tối đa. Lý do
là vì chỉ còn người bệnh hoạn
mua bảo hiểm, người trẻ và
khỏa không sợ chuyện tiền phạt
không mua bảo hiểm nữa. Các
hãng bảo hiểm không muốn bị
lỗ sẽ phải tăng tiền premium
mua bảo hiểm mỗi năm vài
ngàn đô la!
Ngoài ra những tiền khấu trừ
do tiền lời phải trả khi mua nhà
trả góp sẽ bị mất đi, nhiều
người phải đóng thuế tăng lên.
Giới trung lưu sẽ bị ảnh hưởng
bất lợi, so với tỷ lệ thuế ít đi,
không bù lại nổi! Giới nghèo ăn
trợ cấp, medicaid sẽ thấy bị cắt
giảm đi nhiều. Lý do là phe
Cộng Hòa chủ trương cân bằng
ngân sách. Khi cắt thuế bị thâm
thủng 1500 tỷ Mỹ Kim trong 10

năm, sẽ phải cắt chi tiêu về xã
hội để bù lại. Kết quả người
nghèo sẽ bị mất trợ cấp xã hội,
Medicaid hết! Nếu Paul Ryan,
thủ lãnh Hạ Viện thực hiện việc
cắt giảm An Ninh Xã Hội và
Medicare cho năm 2018 như đã
hứa hẹn, người già sẽ thấy bị
thiệt hại nhiều và sẽ có phong
trào người già nổi dậy chống lại
các chính sách của Trump và
đảng Cộng Hòa trong năm 2018
này.
Như vậy trong sáu tháng cuối
của năm 2018, giới nghèo và
trung lưu thấp, người già sẽ ùn
ùn bỏ rơi đảng Cộng Hòa và bỏ
rơi Trump! Việc đảng Dân Chủ
thắng thêm 24 ghế để giành đa
số tại Hạ Viện sẽ xảy ra dễ dàng
trong kỳ bầu cử tháng 11, 2018.
Tại Thượng Viện, Dân chủ chỉ
cần thêm 2 ghế để lật lại thế đa
số 51-49 trên chân Cộng Hòa.
Tại tiểu bang Arizona, thượng
nghị sĩ của tiểu bang này là Jeff
Flake đã tuyên bố sẽ không ra
tái cử lại vì không chịu nổi
Trump và đã chửi Trump tơi
bời. Đảng Dân Chủ sẽ đưa một
dân biểu tên Kyrsten Sinema ra
tranh cử. Cộng Hòa nhiều phần
sẽ đưa một ứng cử viên loại bảo
thủ quá khích ra. Với đà tieên
triển và làn sóng xanh hiện nay
cho Dân Chủ, nhiều phần Dân
Chủ sẽ thắng tại Arizona.
Thượng Nghị Sĩ McCain cũng
của Arizona hiện đang bị ung
thư não bộ, khó thoát. Nên nếu
McCain chết, một cuộc bầu cử
mới để thế chỗ McCain cũng
xảy ra và đem thêm hy vọng
cho Dân Chủ lấy luôn ghế này
của Arizona.
Tại Tennesse, thượng nghĩ sĩ
Bob Corker cũng như Jeff Falke,
chửi Trump tới tấp và tuyên bố
không ra tái cử lại. Đảng Dân

Chủ lập tức đưa một cựu thống
đốc của Tennessee trước kia là
Phil Bredesen ra tranh cử cho
2018. Oâng này nhiều uy tín và
dù Tennessee bảo thủ đa số
theo Cộng Hòa, đảng Dân Chủ
nhiều hy vọng sẽ bắt được
thêm ghế này của Tennessee
cho tháng 11, 2018 này.
Tiểu bang Nevada, thượng nghị
sĩ Heller của Cộng Hòa được coi
như rất yếu và trong kỳ bầu cử
tới sẽ dễ thua Jacky Rosen hay
Dina Titus, là dân biểu đang
tranh nhau để được đảng Dân
Chủ đưa ra. Tiểu bang Nevada
theo thăm dò dư luận nghiêng
nhiều về Dân Chủ nên dù người
nào của Dân Chủ đưa ra cũng
sẽ thắng Heller của Cộng Hòa
dễ dàng.
Như thế với ba tiểu bang kể
trên nhiều phần sẽ đi với Dân
Chủ để bầu thượng nghị sĩ kỳ
tháng 11, 2018 tới đây, Dân Chủ
có cơ hội để lấy đa số 52-48 tại
Thượng Viện và nếu chiếm đa
số luôn tại Hạ Viện, Dân Chủ sẽ
kiểm soát cả 2 viện của Quốc
Hội cuối năm 2018 này.
Điều gì sẽ xảy ra khi Dân Chủ
nắm cả 2 viện? Truất phế
Trump sẽ là ưu tiên số một!
Hiện nay cuộc điều tra của
Công Tố Viện đặc biệt Robert
Mueller vẫn tiếp tục tiến hành.
Mueller đã buộc tội ba người
dính líu đến Trump là Paul
điều hành cuộc
Manafort,
tranh cử của Trump trước kia.
Manafort ăn tiền của cựu tổng
thống Ukraine và phải từ chức
khi bị tờ New York Times tố cáo.
Người khác bị Mueller buộc tội
là cố vấn chính trị cho Trump là
Papadopoulos, tìm cách để tạo
ra cuộc gặp gỡ giữa Putin và
Trump khi đang tranh cử. Quan
trọng hơn cả là Mike Flynn, cựu

cố vấn an ninh quốc gia của
Trump, bị buộc tội khai gian với
FBI. Flynn là người có triển vọng
sẽ khai ra để buộc tội Trump là
thông đồng với Nga để được
Nga giúp đỡ để thắng Hillary
Clinton
Dĩ nhiên hiện nay Robert
Mueller giữ bí mật, không cho
biết Flynn đã chịu điều kiện gì
để chỉ bị buộc tội rất nhẹ là khai
gian với FBI. Tội này là cái cớ
hình thức để dụ Flynn ra mặt
khai đã nhận mệnh lệnh của
Trump để thông đồng với Nga.
Có nghĩa nếu Flynn buộc tội
Trump, Flynn sẽ không bị thêm
tội gì khác, chỉ bị tội khai gian
với FBI, có thể chỉ bị phạt tiền
hay giam lỏng tại nhà vài
tháng..v.v. Nhưng một khi Flynn
khai là đã nhận lệnh trực tiếp
của Trump để liên lạc và thông
đồng với Nga trong các việc
hacking lấy e-mail và tài liệu của
đảng Dân Chủ, lấy e-mail của
Podesta là chủ tịch ban tranh
cử của Hillary, hoặc thông đồng
với chính quyền của Putin để
tung ra những tin tức sai lạc
fake news, trên Internet để làm
hại Hillary. Tất cả các tội này
nếu bị Flynn cáo buộc là do
Trump sai khiến, sẽ là lý do
chính đáng để Quốc Hội truất
phế, impeach Trump.
Ngoài ra còn chuyện Mueller
điều tra hồ sơ mật của
Christopher Steele là cựu gián
điệp MI 6 của Anh đã thiết lập
với các lời cáo buộc là Trump bị
Putin gài bẫy khi Trump sang
Nga tổ chức thi hoa hậu Miss
Universe hàng chục năm trước.
Hồ sơ này tố là Trump ngủ với
gái điếm của tình báo Nga, làm
những chuyện bỉ ổi và bị thu
hình. Hàm ý là Trump đã bị
Putin gài bẫy làm bậy nên phải

nhận mệnh lệnh của Putin sau
này. Chính Comey là giám đốc
FBI trước đây đã đem chuyện
này ra hỏi Trump khi Trump
vừa đắc cử và dĩ nhiên là Trump
chối hết. Comey bị Trump đuổi
vì Trump sợ cuộc điều tra của
FBI. Và cũng chính vì Comey bị
Trump đuổi nên phó bộ trưởng
tư pháp là Rosenstein đã cử
Robert Mueller làm Công Tố
Viện đặc biệt để điều tra!
Mueller cũng đang thắt chặt
vòng vây với các người trong gia
đình của Trump là con trai
Donald Trump Jr, con rể Jared
Kushner, bị tung ra là tổ chức
cuộc gặp tại Trump Tower với
một nữ luật sư liên hệ với chính
quyền Nga, đem tài liệu bẩn của
Hillary Clinton cho ban tranh cử
của Trump dùng.
Hiện nay chưa ai biết rõ cuộc
điều tra của Robert Mueller sắp
kết thúc hay chưa. Nhưng nhiều
phần Mueller sẽ đợi đến gần kỳ
bầu cử tháng 11, 2018 để tung
ra lời buộc tội chính Trump là
người ra lệnh và chịu trách
nhiệm về tội thông đồng với
Nga.
Mueller muốn có ảnh hưởng
tối đa cho kết luận về cuộc điều
tra nên có thể sẽ tung ra vài
tuần lễ trước ngày bầu cử tháng
11 để phần thắng sẽ về tay Dân
Chủ và như thế mới có hy vọng
truất phế Trump được khi Dân
Chủ giữ đa số tại cả 2 viện. Dĩ
nhiên Trump sẽ không ngồi yên
để Mueller làm chuyện này. Khi
đánh hơi thấy Mueller sắp có
đủ yếu tố để buộc tội chính
Trump, Trump sẽ chơi đòn đuổi
Mueller cũng như phó bộ
trưởng tư pháp Rosenstein
trước. Như vậy trong vòng hai
hay ba tháng trước ngày bầu cử
tháng 11, nhiều diễn biến sẽ

xảy ra và Hoa Kỳ sẽ rơi vào một
cuộc khủng hoảng hiến pháp
khi Trump quyết định đuổi
Mueller và ngăn chặn tất cả
những dữ kiện Mueller thu thập
được để ếm nhẹm hay thủ tiêu
tất cả những cáo buộc của
Mueller.
Điều gì khác Trump có thể sẽ
làm khi vòng vây thắt cổ của
Mueller đang xiết chặt dần? Là
Trump sẽ ra lệnh để tấn công
Bắc Hàn bằng bom nguyên tử,
lấy cớ là Bắc Hàn đang sửa soạn
để bắn hỏa tiễn liên lục địa tới
thẳng Hoa Kỳ.
Ngày đầu năm 1 tháng 1, 2018,
Kim Jong Un trong một bài diễn
văn đã tuyên bố bàn giấy làm
việc của mình đã gắn nút để
sẵn sàng ra lệnh cho bắn hoả
tiễn có bom nguyên tử tới thẳng
Hoa Kỳ. Đây là trả đũa cho các
châm chọc của Trump bấy lâu
nay gọi Kim Jong Un là tiểu hỏa
tiễn nhân, cũng như hứa hẹn là
sẽ sẽ tiêu diệt Bắc Hàn với lửa
và thịnh nộ, fire and fury!
Trump cũng đã đọc diễn văn
trước Liên Hiệp Quốc là sẽ san
bằng Bắc Hàn nếu Bắc Hàn tấn
công bằng bom nguyên tử.
Những trả đũa qua lại bằng lời
dọa dẫm này sẽ dễ dàng đưa
đến sự thực. Và chiến tranh
thường xảy ra chỉ vì tính toán
nhầm, đe dọa không phải lối
hay quá đáng không rút lại
được. Trump lại càng dễ dàng
gây ra chiến tranh nếu thấy bị
Mueller đe dọa và nguy hiểm bị
truất phế gần kề, sắp thành sự
thực.
Tóm lại tiên đoán cho 2018 sẽ
là những biến chuyển có tầm
vóc lớn lao cho Hoa Kỳ và cả
toàn cầu, nhiều phần sẽ xảy ra
trong 6 tháng cuối của 2018.
Trump sẽ bị Mueller kết án.

Trump sẽ đuổi Mueller. Làn
sóng xanh của Dân Chủ sẽ lấy
lại đa số cả Hạ Viện cũng như
Thượng Viện cho Dân Chủ.
Trump sẽ bị truất phế!
Và sau cùng, chiến tranh
nguyên tử với Bắc Hàn và
những tai họa kinh hoàng cho
nhân loại có thể sẽ xảy đến
trong những tháng cuối cùng
của năm 2018 này!
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