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Công tố viện đặc biệt Mueller
hiện đang thắt chặt giây trói
Trump buộc vào tội thông đồng
với Nga và bắt đầu sửa soạn
cho sợi giây thòng lọng tròng
vào cổ Trump nhiều phần sẽ
vào cuối năm nay.
Tuần lễ vừa qua, Mueller đã kết
án 13 người Nga và 3 tổ chức
của Nga liên hệ đến chính
quyền của Putin, từ năm 2016
đã lũng đoạn cuộc tranh cử
tổng thống Hoa Kỳ và giúp cho
Trump thắng cử.
Cầm đầu nhóm 13 người Nga
này là Yevgeny Prigozhin, là một
tay tỷ phú thân cận với Putin,
gọi là oligarch, tức một nhóm
nhỏ tỷ phú của Nga, đội ơn mưa
móc của Putin và làm giàu tối
đa nhờ vào những đặc quyền
do Putin cho hưởng. Prigozhin
còn được mệnh danh là Putin’s
chef, tức tay đầu bếp cho Putin
vì Prigozhin khởi nghiệp bằng
nghề mở nhà hàng và được
Putin tới ăn thường xuyên và tổ
chức tiếp đón ngoại giao cho
các nhà lãnh đạo quốc tế tại các
nhà hàng này.
Prigozhin đóng đô ở St
Petersburgh và là tay sai thân
tín của Putin, tất cả những
chuyện làm mờ ám Putin đều
giao cho Prigozhin làm với kết
quả đắc lực. Được việc nhất là
khi Prigozhin cho lập 3 công ty
gọi là Internet Research Agency,
Concord
Management
và
Concord Catering và qui tụ
những tay hackers giỏi nhất về

computer của Nga về làm việc
để lũng đoạn cuộc bầu cử tổng
thống của Hoa Kỳ. Trụ sở của
Internet Reasearch Agency đặt
ở St Petersburgh có ngân sách
nhiều triệu Mỹ Kim mỗi tháng
và có cả trăm nhân viên làm
việc, dùng social media của Hoa
Kỳ như Facebook, Twitter để
tung ra những tin tức giả fake
news, hay dùng những tên giả
gọi là bots, mở ra các mục bàn
luận về chính trị bầu cử, nhằm
khích động dân chúng Hoa Kỳ
và hại Hillary Clinton. Ngoài ra
những tay lũng đoạn bầu cử
này còn dùng chính những
người dân Hoa Kỳ bảo thủ quá
khích để xách động mở ra
những cuộc biểu tình để ủng hộ
Trump và chơi Hillary.
Chính những công ty về
Internet của Hoa Kỳ đã xác
nhận là trong cuộc bầu cử tổng
thống, những accounts giả do
các người Nga làm việc cho
Prigozhin đã chiếm đến hàng 30
– 40% trong tổng số các
accounts về chính trị bầu cử
của Facebook và Twitter. Aûnh
hưởng của những mục bàn luận
hay tung tin giả của Internet
Reseach Agency của Nga đối với
cử tri của Hoa Kỳ không phải
nhỏ và làm nghiêng phần lợi
cho Trump cũng như gây tai hại
lớn cho Hillary khi Uûy Ban vận
động bầu cử của Dân Chủ bị
hacker vào phá lấy e mails và
tung ra cho Wikileaks.
Dĩ nhiên tất cả những việc làm
này của oligarch Prigozhin phải
có sữ chấp thuận và cho phép
của Putin để hoạt động. Một
nguyên nhân để Putin dính vào
và chỉ huy chuyện này là vì
Putin ôm mối hận với Hillary
Clinton lúc bà này làm ngoại
trưởng cho Obama và Hillary đã

dính vào vụ bầu cử tại Nga của
Putin. Putin buộc Hillary đã
đứng đằng sau giật dây và cho
tổ chức những cuộc biểu tình
chống đối Putin khi tay này ra
tái ứng cử tổng thống Nga.
Putin coi Hillary là kẻ thù số
một và đến khi có cuộc tranh cử
tổng thống Hoa Kỳ với Hillary là
ứng cử viên của Dân Chủ, Putin
đã dùng tay chân của mình là
Prigozhin để tổ chức phá
Hillary. Đầu tiên Prigozhin cho
dùng Internet để ủng hộ Bernie
Sanders để chơi Hillary lúc bầu
sơ bộ primary của Dân Chủ.
Đến khi thấy Sanders thua và
Hillary chính thức thành ứng cử
viên của Dân Chủ, Putin ra lệnh
cho Prigozhin dồn hết lực lượng
để ủng hộ Trump.
Bản cáo trạng buộc tội của
Mueller chỉ nhắc đến 13 người
Nga và 3 tổ chức Nga nhưng
hoàn toàn không nói gì đến cá
nhân trump hay những người
làm việc trong ban vận động
của trump. Nhưng đây là cố ý
của công tố việc đặc biệt Robert
Mueller. Bản kết án được coi
như nền tảng xác định là có
chuyện chính quyền Nga đã
dính líu vào sự lũng đoạn bầu
cử tại Hoa Kỳ, với những bằng
chứng không thể chối cãi được.
Mueller là người làm việc rất có
phương pháp và cẩn thận
không để một sơ hở nào.
Trump trước giờ vẫn chối biến
là làm gì có chuyện Nga dính
vào bầu cử. Trump lại còn xác
nhận là khi gặp Putin, đã hỏi
thẳng Putin là có dính líu gì
không và Putin phủ nhận hết!
Dĩ nhiên khi nào Putin lại chịu
nhận! Và chuyện Trump hỏi
Putin là chuyện khôi hài, biết
thừa Putin sẽ chối và dùng lời
chối của Putin để nói rằng cuộc

điều tra về Trump có thông
đồng với Nga là chuyện giả tạo!
Tuy nhiên Mueller mặc kệ
Trump muối nói gì thì nói, cộng
cuộc điều tra vẫn tiến hành và
càng lúc càng tăng cường độ
nhiều hơn.
Vào ngày thứ sáu 23 tháng 2,
2018 vừa qua, Rick Gates, phó
chủ tịch ủy ban vận động bầu
cử của Trump, đã nhận tội là
nói láo với FBI và gian lận tài
chánh, hai tội tương đối nhỏ để
đổi lại lấy khoan hồng và sẽ tiếp
tay với Mueller trong cuộc điều
tra. Đây là một biến chuyển lớn
vì Gates là phụ tá đắc lực cũng
như làm ăn chung với Paul
Manafort trong nhiều năm.
Manafort là chủ tịch ủy ban vận
động bầu cử cho Trump trong
vài tháng trước khi bị tố cáo là
ăn tiền của chính phủ thân Nga
của Ukraine lấy 12 triệu Mỹ
Kim. Manafort bị đuổi khi việc
này bị tố cáo trưng bằng chứng
và Trump đuổi Manafort để
Stephen Bannon lên thay. Tuy
làm việc ngắn ngủi với Trump
nhưng khoảng thời gian này
quan trọng trong cuộc điều tra
của Mueller. Vì Manafort được
coi là làm việc cho thế lực ngoại
quốc, ở đây là cựu tổng thống
Viktor Yanukovych của Ukraine,
của Putin và
tay
chân
Yanukovych khi bị lật đổ đã
chạy sang Nga để Putin bảo
bọc. Có nghĩa Manafort làm việc
với Yanukovych tức là làm việc
với Putin! Manafort khi làm chủ
tịch ủy ban vận động cho
Trump đã không lấy một xu
lương! Có nghĩa Manafort
không cần tiền, chỉ cần được
chức chủ tịch ban vận động để
thi hành một nhiệm vụ mờ ám
nào đó cho Putin?

Ngoài ra còn có vụ con trai của
Trump là Don Trump Junior đã
cùng với con rể Trump là Jared
Kuschner và Paul Manafort họp
với một luật sư người Nga, thân
cận với chính quyền Putin, để
lấy tin tức bẩn chơi Hillary. Nên
Manafort giờ đây là cái đinh
chiếu tướng cho Mueller nhắm
vào để lơi ra chuyện Donald
Trump có chỉ huy hay ra lệnh
để thông đồng với Nga hay
không?
Manafort đã bị Mueller kết án
mấy tháng trước, dùng chuyện
Manafort làm bậy trong vụ
Ukraine để áp lực Manafort
khai ra về Trump. Nhưng
Manafort chơi ngược lại là kiện
chính bộ Tư Pháp đã cho
Mueller mở cuộc điều tra vô
bằng chứng và không có thẩm
quyền pháp luật để điều tra!
Mueller tăng gia áp lực, buộc
thêm tội cho Manafort về gian
lận tài chánh, cũng như buộc
cho Rick Gates thêm tội. Kết
quả Gates sợ tội nặng, ở tù lâu
nên nhận cộng tác với Mueller
và sẽ khai ra thêm để buộc ttội
Manafort. Một khi Manafort
thấy không chạy thoát và không
hy vọng gì Trump sẽ ân xá cho
mình hay Trump sẽ đuổi
Mueller, Manafort tuyệt vọng
nhiều phần sẽ phải qui hàng
Mueller và bắt đầu khai ra
những bí ẩn về Trump!
Như vậy cho đến nay, cuộc
điều tra của Mueller đã làm cho
5 người dính líu đến rump phải
nhận tội để được khoan hồng
và sẽ ccộng tác với Mueller để
khai ra hết! Đầu tiên là George
Papadopoulos, cựu cố vấn về
chính sách ngoại giao cho
Trump. Kế đến là Michael Flynn,
cựu cố vấn an ninh quốc gia
cho Trump. Hai người nữa loại

tép riu là Richard Pinedo, nhận
tội giúp cho nhóm hackers của
Nga và Alex Van Der Zwaan, con
rể một tỷ phú Nga và luật sự
cộng tác với Rick Gates và Paul
Manafort. Gần đây nhất là Rick
Gates nhận tội trong khi Paul
Manafort khai là mình vô tội!
Tuy nhiên ai cũng nghĩ là
Manafort không sớm thì muộn
cũng sẽ nhận tội và bắt đầu sẽ
khai ra Trump!
Như vậy quan trọng nhất để
Mueller buộc tội được là Trump
có thông đồng với Nga là hai
người Michael Flynn và Paul
Manafort. Một khi hai tay này
cộng tác với với Mueller và khai
ra là Trump đã chỉ huy hay ra
lệnh để thông đồng với Nga,
Mueller sẽ có đủ bằng chứng để
buộc tội Trump.
Bao giờ điều này sẽ xảy ra?
Mueller giữ bí mật nhưng nhiều
phần Mueller sẽ đợi đến gần
ngày bầu cử Quốc Hội tháng
11/2018 này để đưa ra bằng
chứng và lời khai của Flynn và
Manafort để buộc tội Trump
thông đồng với Nga. Lý do là
nếu làm sớm quá, Trump sẽ
cho đuổi Mueller trong khi cả
Hạ Viện lẫn Thượng Viện ở
ttrong tay Cộng Hòa, không
chịu truất phế impeach Trunp.
Đợi đến gần ngày bầu cử, nếu
Trump cho đuổi Mueller và
Quốc Hội để yên, không bảo vệ
Muellet, dân chúng sẽ quay
sang bỏ phiếu cho Dân Chủ hết
và Dân Chủ sẽ thắng, nắm đa
số tại cả hai viện. Lúc đó, việc
truất phế Trump chính thức
mới xảy ra được.
Trong khi đó, Mueller sẽ kéo dài
và bắt đầu chơi đến những
người thân tín trong gia đình
của trump. Đầu tiên là Donald
Trump Junior, có thể sẽ bị

Mueller buộc tội trong vụ họp
tại Trump Towers với luật sư
người của chính quyền Putin.
Jared Kushner, con rể của
Trump cũng có thể sẽ bị
Mueller buộc tội đồng lõa vì
cũng có mặt ttrong buổi họp
trên với con trai Trump và
Manafort.
Tóm lại, công tố viện đặc biệt
Robert Mueller hiện đang xúc
tiến cuộc điều tra về chuyện
Trump thông đồng với Nga một
cách qui tắc và hết sức vững
chắc. Việc buộc tội 13 người
Nga và 3 công ty của Nga đã
đứng ra lũng đoạn cuộc bầu cử
tống tại Hoa Kỳ đã tạo ra một
nền tảng chắc chắn không chối
cãi được và không lay chuyển
được về việc làm này của Putin
Vòng vây bao quanh Trump
đang được xiết lại dần với các
sự nhận tội và nhận hợp tác của
cựu cố vấn an ninh quốc gia
Michael Flynn, cũng như của
Rick Gates và nhiều phần với
cựu chủ tịch ban vận động bầu
cử Paul Manafort trong tương
lai sắp đến.
Một khi những điều này xảy ra
trong những tuần lễ chót trước
kỳ bầu cử 11/2018, sợi giây
thòng lọng Robert Mueller đang
tìm cách tròng vào cổ Trump sẽ
được xảy ra không thể nào
tránh khỏi được!
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triệu Mỹ Kim mỗi tháng và có cả
trăm nhân viên làm việc, dùng
social media của Hoa Kỳ như
Facebook, Twitter để tung ra
những tin tức giả fake news,
hay dùng những tên giả gọi là
bots, mở ra các mục bàn luận
về chính trị bầu cử, nhằm khích

động dân chúng Hoa Kỳ và hại
Hillary Clinton. Ngoài ra những
tay lũng đoạn bầu cử này còn
dùng chính những người dân
Hoa Kỳ bảo thủ quá khích để
xách động mở ra những cuộc
biểu tình để ủng hộ Trump và
chơi Hillary.
Chính những công ty về
Internet của Hoa Kỳ đã xác
nhận là trong cuộc bầu cử tổng
thống, những accounts giả do
các người Nga làm việc cho
Prigozhin đã chiếm đến hàng 30
– 40% trong tổng số các
accounts về chính trị bầu cử
của Facebook và Twitter. Aûnh
hưởng của những mục bàn luận
hay tung tin giả của Internet
Reseach Agency của Nga đối với
cử tri của Hoa Kỳ không phải
nhỏ và làm nghiêng phần lợi
cho Trump cũng như gây tai hại
lớn cho Hillary khi Uûy Ban vận
động bầu cử của Dân Chủ bị
hacker vào phá lấy e mails và
tung ra cho Wikileaks.
Dĩ nhiên tất cả những việc làm
này của oligarch Prigozhin phải
có sữ chấp thuận và cho phép
của Putin để hoạt động. Một
nguyên nhân để Putin dính vào
và chỉ huy chuyện này là vì
Putin ôm mối hận với Hillary
Clinton lúc bà này làm ngoại
trưởng cho Obama và Hillary đã
dính vào vụ bầu cử tại Nga của
Putin. Putin buộc Hillary đã
đứng đằng sau giật dây và cho
tổ chức những cuộc biểu tình
chống đối Putin khi tay này ra
tái ứng cử tổng thống Nga.
Putin coi Hillary là kẻ thù số
một và đến khi có cuộc tranh cử
tổng thống Hoa Kỳ với Hillary là
ứng cử viên của Dân Chủ, Putin
đã dùng tay chân của mình là
Prigozhin để tổ chức phá
Hillary. Đầu tiên Prigozhin cho

dùng Internet để ủng hộ Bernie
Sanders để chơi Hillary lúc bầu
sơ bộ primary của Dân Chủ.
Đến khi thấy Sanders thua và
Hillary chính thức thành ứng cử
viên của Dân Chủ, Putin ra lệnh
cho Prigozhin dồn hết lực lượng
để ủng hộ Trump.
Bản cáo trạng buộc tội của
Mueller chỉ nhắc đến 13 người
Nga và 3 tổ chức Nga nhưng
hoàn toàn không nói gì đến cá
nhân trump hay những người
làm việc trong ban vận động
của trump. Nhưng đây là cố ý
của công tố việc đặc biệt Robert
Mueller. Bản kết án được coi
như nền tảng xác định là có
chuyện chính quyền Nga đã
dính líu vào sự lũng đoạn bầu
cử tại Hoa Kỳ, với những bằng
chứng không thể chối cãi được.
Mueller là người làm việc rất có
phương pháp và cẩn thận
không để một sơ hở nào.
Trump trước giờ vẫn chối biến
là làm gì có chuyện Nga dính
vào bầu cử. Trump lại còn xác
nhận là khi gặp Putin, đã hỏi
thẳng Putin là có dính líu gì
không và Putin phủ nhận hết!
Dĩ nhiên khi nào Putin lại chịu
nhận! Và chuyện Trump hỏi
Putin là chuyện khôi hài, biết
thừa Putin sẽ chối và dùng lời
chối của Putin để nói rằng cuộc
điều tra về Trump có thông
đồng với Nga là chuyện giả tạo!
Tuy nhiên Mueller mặc kệ
Trump muối nói gì thì nói, cộng
cuộc điều tra vẫn tiến hành và
càng lúc càng tăng cường độ
nhiều hơn.
Vào ngày thứ sáu 23 tháng 2,
2018 vừa qua, Rick Gates, phó
chủ tịch ủy ban vận động bầu
cử của Trump, đã nhận tội là
nói láo với FBI và gian lận tài
chánh, hai tội tương đối nhỏ để

đổi lại lấy khoan hồng và sẽ tiếp
tay với Mueller trong cuộc điều
tra. Đây là một biến chuyển lớn
vì Gates là phụ tá đắc lực cũng
như làm ăn chung với Paul
Manafort trong nhiều năm.
Manafort là chủ tịch ủy ban vận
động bầu cử cho Trump trong
vài tháng trước khi bị tố cáo là
ăn tiền của chính phủ thân Nga
của Ukraine lấy 12 triệu Mỹ
Kim. Manafort bị đuổi khi việc
này bị tố cáo trưng bằng chứng
và Trump đuổi Manafort để
Stephen Bannon lên thay. Tuy
làm việc ngắn ngủi với Trump
nhưng khoảng thời gian này
quan trọng trong cuộc điều tra
của Mueller. Vì Manafort được
coi là làm việc cho thế lực ngoại
quốc, ở đây là cựu tổng thống
Viktor Yanukovych của Ukraine,
của Putin và
tay
chân
Yanukovych khi bị lật đổ đã
chạy sang Nga để Putin bảo
bọc. Có nghĩa Manafort làm việc
với Yanukovych tức là làm việc
với Putin! Manafort khi làm chủ
tịch ủy ban vận động cho
Trump đã không lấy một xu
lương! Có nghĩa Manafort
không cần tiền, chỉ cần được
chức chủ tịch ban vận động để
thi hành một nhiệm vụ mờ ám
nào đó cho Putin?
Ngoài ra còn có vụ con trai của
Trump là Don Trump Junior đã
cùng với con rể Trump là Jared
Kuschner và Paul Manafort họp
với một luật sư người Nga, thân
cận với chính quyền Putin, để
lấy tin tức bẩn chơi Hillary. Nên
Manafort giờ đây là cái đinh
chiếu tướng cho Mueller nhắm
vào để lơi ra chuyện Donald
Trump có chỉ huy hay ra lệnh
để thông đồng với Nga hay
không?

Manafort đã bị Mueller kết án
mấy tháng trước, dùng chuyện
Manafort làm bậy trong vụ
Ukraine để áp lực Manafort
khai ra về Trump. Nhưng
Manafort chơi ngược lại là kiện
chính bộ Tư Pháp đã cho
Mueller mở cuộc điều tra vô
bằng chứng và không có thẩm
quyền pháp luật để điều tra!
Mueller tăng gia áp lực, buộc
thêm tội cho Manafort về gian
lận tài chánh, cũng như buộc
cho Rick Gates thêm tội. Kết
quả Gates sợ tội nặng, ở tù lâu
nên nhận cộng tác với Mueller
và sẽ khai ra thêm để buộc ttội
Manafort. Một khi Manafort
thấy không chạy thoát và không
hy vọng gì Trump sẽ ân xá cho
mình hay Trump sẽ đuổi
Mueller, Manafort tuyệt vọng
nhiều phần sẽ phải qui hàng
Mueller và bắt đầu khai ra
những bí ẩn về Trump!
Như vậy cho đến nay, cuộc
điều tra của Mueller đã làm cho
5 người dính líu đến rump phải
nhận tội để được khoan hồng
và sẽ ccộng tác với Mueller để
khai ra hết! Đầu tiên là George
Papadopoulos, cựu cố vấn về
chính sách ngoại giao cho
Trump. Kế đến là Michael Flynn,
cựu cố vấn an ninh quốc gia
cho Trump. Hai người nữa loại
tép riu là Richard Pinedo, nhận
tội giúp cho nhóm hackers của
Nga và Alex Van Der Zwaan, con
rể một tỷ phú Nga và luật sự
cộng tác với Rick Gates và Paul
Manafort. Gần đây nhất là Rick
Gates nhận tội trong khi Paul
Manafort khai là mình vô tội!
Tuy nhiên ai cũng nghĩ là
Manafort không sớm thì muộn
cũng sẽ nhận tội và bắt đầu sẽ
khai ra Trump!

Như vậy quan trọng nhất để
Mueller buộc tội được là Trump
có thông đồng với Nga là hai
người Michael Flynn và Paul
Manafort. Một khi hai tay này
cộng tác với với Mueller và khai
ra là Trump đã chỉ huy hay ra
lệnh để thông đồng với Nga,
Mueller sẽ có đủ bằng chứng để
buộc tội Trump.
Bao giờ điều này sẽ xảy ra?
Mueller giữ bí mật nhưng nhiều
phần Mueller sẽ đợi đến gần
ngày bầu cử Quốc Hội tháng
11/2018 này để đưa ra bằng
chứng và lời khai của Flynn và
Manafort để buộc tội Trump
thông đồng với Nga. Lý do là
nếu làm sớm quá, Trump sẽ
cho đuổi Mueller trong khi cả
Hạ Viện lẫn Thượng Viện ở
ttrong tay Cộng Hòa, không
chịu truất phế impeach Trunp.
Đợi đến gần ngày bầu cử, nếu
Trump cho đuổi Mueller và
Quốc Hội để yên, không bảo vệ
Muellet, dân chúng sẽ quay
sang bỏ phiếu cho Dân Chủ hết
và Dân Chủ sẽ thắng, nắm đa
số tại cả hai viện. Lúc đó, việc
truất phế Trump chính thức
mới xảy ra được.
Trong khi đó, Mueller sẽ kéo dài
và bắt đầu chơi đến những
người thân tín trong gia đình
của trump. Đầu tiên là Donald
Trump Junior, có thể sẽ bị
Mueller buộc tội trong vụ họp
tại Trump Towers với luật sư
người của chính quyền Putin.
Jared Kushner, con rể của
Trump cũng có thể sẽ bị
Mueller buộc tội đồng lõa vì
cũng có mặt ttrong buổi họp
trên với con trai Trump và
Manafort.
Tóm lại, công tố viện đặc biệt
Robert Mueller hiện đang xúc
tiến cuộc điều tra về chuyện

Trump thông đồng với Nga một
cách qui tắc và hết sức vững
chắc. Việc buộc tội 13 người
Nga và 3 công ty của Nga đã
đứng ra lũng đoạn cuộc bầu cử
tống tại Hoa Kỳ đã tạo ra một
nền tảng chắc chắn không chối
cãi được và không lay chuyển
được về việc làm này của Putin
Vòng vây bao quanh Trump
đang được xiết lại dần với các
sự nhận tội và nhận hợp tác của
cựu cố vấn an ninh quốc gia
Michael Flynn, cũng như của
Rick Gates và nhiều phần với
cựu chủ tịch ban vận động bầu
cử Paul Manafort trong tương
lai sắp đến.
Một khi những điều này xảy ra
trong những tuần lễ chót trước
kỳ bầu cử 11/2018, sợi giây
thòng lọng Robert Mueller đang
tìm cách tròng vào cổ Trump sẽ
được xảy ra không thể nào
tránh khỏi được!
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