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Cuộc họp thượng đỉnh giữa
Trump và Putin tại Helsinski
ngày thứ hai 16 tháng 7 vừa
qua đã là một đại họa cho
Trump và có thể đây sẽ là mở
đầu cho sự chấm dứt của chính
quyền Trump!
Trump đã nhất định đi gặp
Putin dù gần như toàn thể nội
các và các cố vấn của Trump
đều khuyên không nên đi.
Không những thế, tất cả các
sửa soạn của các cố vấn ttrong
tòa Bạch Cung soạn thảo gần
200 trang để Trump đọc đã bị
Trump vất bỏ hết, không thèm
để mắt đến, chỉ tin tưởng vào
chính mình, tùy cơ ứng biến,
muốn gì nói vậy. Ngoài ra
Trump còn họp kín với Putin,
chỉ có 2 người và thông dịch
viên, không ai khác được biết
đến. Và tất cả mọi người trong
nội các của Trump, các cố vấn
an ninh hoàn toàn mù tịt, không
biết trong hai giờ họp mật chỉ có
Trump và Putin, những thỏa
thuận nào đã đạt đến và bàn
thảo về việc gì. Mọi sự hoàn
toàn là bí mật, không hề được
tiết lộ!
Chỉ biết là sau khi họp mật
xong, Trump và Putin đã họp
báo và Trump đã tỏ ra quỵ lụy
Putin quá mức! Về việc Nga
dính vào chuyện bầu cử năm
2016
bằng
cách
dùng
cyberattack tấn công và lấy các
hồ sơ mật của đảng Dân Chủ
giúp Trump, Trump tuyên bố là
không tin vào các cơ quan tình
báo của Hoa Kỳ đã xác nhận là

Nga dúng tay vào. Và chỉ tin
Putin khi Putin phủ nhận là
không dính dáng gì về chuyện
bầu cử của Hoa Kỳ, Trump còn
tuyên bố là Putin khẳng định
với Trump rất mãnh liệt là Nga
vô can, có nghĩa Trump hết
lòng tin tưởng vào Putin!
Điều đáng chú ý là khi một
phóng viên hỏi thẳng thừng là
Putin có tài liệu gì để bắt ép
được Trump, tiếng Nga gọi là
“kompromat”, có nghĩa tình báo
Nga có video hay chứng cớ gì
quả tang Trump đang làm
chuyện bậy bạ, Putin chỉ nói là
khi Trump sang Moscow kỳ thi
hoa hậu toàn cầu, Trump chỉ là
một doanh nhân trong số mấy
trăm doanh nhân, Putin không
hề để ý đến! Nhưng Putin
không trả lời khẳng định là Nga
không
hề
có
tài
liệu
“kompromat” để blackmail
được Trump! Có nghĩa Putin để
lửng lơ, muốn hiểu sao thì hiểu
về chuyện Nga có tài liệu bắt
chẹt được Trump hay không.
Được biết là cơ quan FBI có
một hồ sơ gọi là “Steele
dossier” do một cựu nhân viên
tình báo MI 6 của Anh soạn
thảo, trong đó Christopher
Steele đưa ra chuyện tình báo
Nga có video quay cảnh Trump
với các gái điếm trong khách
sạn Ritz Carlton tại Moscow.
Chính cựu giám đốc FBI John
Comey đã đưa tài liệu này và
hỏi thẳng Trump trước khi
Trump đuổi Comey. Dĩ nhiên
Trump chối biến về chuyện
này!
Nhưng câu hỏi thẳng thừng về
“kompromat” đặt ra cho Putin
và Putin không khẳng định là
có hay không, chỉ trả lời một
cách xách mé là Trump lúc đó

chỉ là doanh nhân trong số mấy
trăm người khác, Putin đâu
thèm để ý đến. Trả lời này càng
đưa thêm nhiều nghi vấn là Nga
phải có điều gì để nắm tẩy được
Trump, ngoài ra còn chứng tỏ là
Putin coi mình như bậc trên,
Trump chỉ là kẻ dưới!
Những người tham dự cuộc họp
báo này đều ghi nhận là mặc
dù họp thượng đỉnh tại một
quốc gia khác là Phần Lan,
Putin tự coi mình như chủ nhân
ông, tỏ vẻ rõ ràng trên chân
Trump và Trump đã lộ vẻ quỵ
lụy đối với Putin ra mặt!
Nhưng tuyên bố của Trump là
tin tưởng vào Putin, không tin
quyết định của toàn thể các cơ
quan tình báo của Hoa Kỳ là
Nga đã tấn công và dính vào
chuyện bầu cử năm 2016, đã
gây ra náo loạn tại Hoa Kỳ
ngay sau khi cuộc họp báo tại
Helsinski chấm dứt. Phe Dân
Chủ buộc tộâi Trump là đi với
Nga , làm hại đến an ninh quốc
gia Hoa Kỳ. Cựu giám đốc CIA
thời Obama là John Brennan đi
xa hơn, gọi Trump là kẻ phản
quốc!
Tờ báo New York Daily News
ngày 17 tháng 7 ngoài trang bìa
có tựa “phản quốc trắng trợn”,
Open Treason, vẽ hình Trump
nắm tay Putin cởi trần và cầm
súng bắn vào đầu Uncle Sam,
biểu tượng nước Mỹ ngay tại
Fifth Avenue của New York!
Đây là hình ngạo chuyện
Trump hồi ra tranh cử đã tuyên
bố là mình được dân chúng ủng
hộ, nếu có ra đứng trên đường
Fifth Avenue bắn chết một
người, cũng vẫn còn được dân
chúng bỏ qua và theo mình như
thường!

Các Thượng nghị Sĩ và dân
biểu Dân Chủ dĩ nhiên làm ầm
ĩ và đòi mở các cuộc điều trần
bắt chính quyền Trump ra Quốc
Hội giải thích về cuộc họp
Helsinski. Nhưng phe Cộng
Hòa cũng lên tiếng đả kích
Trump nặng nề. Thượng Nghị
Sĩ McCain đang bị ung thư óc,
cũng tuyên bố chưa bao giờ có
cuộc họp thượng đỉnh tệ hại
như thế, Paul Ryan, thủ lãnh
Hạ Viện và Mitch McConnell,
thủ lãnh Thượng Viện, cũng lên
tiếng nói Nga không phải là bạn
bè thân thiện cho Hoa Kỳ.
McConnell đòi đưa ra thêm các
biện pháp chế tài đối với Nga
nếu Nga tiếp tục dính líu vào vụ
bầu cử 2018 sắp đến.
Chỉ trong tuần lễ trước, Dan
Coats là giám đốc cô quan an
ninh quốc gia đã tuyên bố là
Nga vẫn tiếp tục tấn công bằng
cyberattacks và những đèn báo
động đã rực đỏ vì chuyện Nga
tấn công vào vụ bầu cử tháng
11, 2018 sắp đến. Và ngay
trước khi Trump sang họp tại
Helsinski, phó bộ trưởng tư
pháp là Rosenstein đã ra án
lệnh buộc tội 12 nhân viên tình
báo quân sự của Nga đã chủ
mưu trong việc tấn công vào vụ
bầu cử 2016.
Điều này cho thấy mặc dù ngay
chính những nhân vật cao cấp
trong chính quyền của Trump
đã khẳng định và buộc tội Nga,
Trump vẫn chối bỏ và cho là
Nga không dính líu vào vụ bầu
cử 2016.
Lý do là Trump muốn tự bảo vệ
cho việc thắng cử của mình. Vì
nếu chấp nhận những điều các
cơ quan tình báo và an ninh
Hoa Kỳ đưa ra là Nga đã dính
vào việc bầu cử, có nghĩa

chuyện thắng cử của Trump
mất hết chính đáng, thắng
Hillary Clinton chỉ vì nhờ Nga
giúp. Nên dù sự thật có phơi
bày rõ ràng và đầy đủ chứng
cớ, Trump vẫn khăng khăng
không nhận là đã nhờ có Nga
giúp, để cho chuyện thắng cử
của mình là chính đáng!
Tuy nhiên khi ngay chính một
nhân vật Cộng Hòa là Newt
Gingrich, trước giờ vẫn ủng hộ
Trump lên tiếng là Trump đã sai
lầm lớn lao trong buổi họp tại
Helsinski và cần sửa đổi lại,
Trump buộc lòng phải đính
chính. Trump nói là mình nói
nhầm! Đã dùng chữ “would”
thay vì phải nói là “wouldn’t “. Dĩ
nhiên đây là chuyện khôi hài vì
ai xem TV cuộc họp báo cũng
hiểu Trump nói gì, không thể
cãi là mình nói nhầm được.
Nhưng Trump vẫn mặt dơ mày
dạn cãi là tại mình nói nhầm,
vẫn tin tưởng vào các cơ quan
tình báo và an ninh của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên khi một phóng viên
hỏi là Trump có nghĩ là Nga còn
tiếp tục tấn công vào vụ bầu cử
sắp đến hay không, Trump trả
lời là không, ngược lại với
những khẳng định của Dan
Coats, giám đốc tình báo quốc
gia. Rồi Trump lại cho phát
ngôn viên báo chí Sarah
Sanders nói lại là Trump nói
không là trả lời không cho các
câu hỏi tiếp, không phải là
không cho vụ Nga! Có nghĩa
Trump lúc nói xuôi, lúc nói
ngược, mặt dày mày dạn,
không nói là có, có nói là
không, muốn nói sao thì nói!
Trump lại bồi thêm, tiếng Mỹ là
double down, cho vụ Putin, như
một thứ chọc tức cho phe Dân
Chủ và cho giới truyền thông,

Trump thường gọi là tin vịt, fake
news và là kẻ thù của nhân
dân! Trump tuyên bố là mấy
tháng nữa vào mùa thu sắp
đến, trước kỳ bầu cử tháng 11,
sẽ mời Putin sang Hoa Kỳ vào
tòa Bạch Cung!
Trump không hề bàn với giới
tình báo và an ninh khi tung ra
chuyện này! Vì Dan Coats,
giám đốc tình báo quốc gia,
bao trùm tất cả các cơ quan
như CIA, tình báo quân đội DIA,
cơ quan NSA, lúc đó đang có
cuộc phỏng vấn tại Colorado
về an ninh, do phóng viên
Andrea Mitchell hỏi. Mitchell
coi Twitter thấy tin Trump mời
Putin sang Bạch Cung, hỏi Dan
Coats có biết gì không? Coats
ngạc nhiên ra mặt vì không hay
biết và tuyên bố là đã khuyên
Trump không nên gặp Putin
nhưng Trump không nghe. Có
nghĩa giờ đây Trump hoàn toàn
gạt bỏ tất cả các nhân vật tình
báo an ninh Hoa Kỳ ra ngoài và
tự quyết định một mình về
chuyện Putin!
Điều này đặt ra nhiều nghi vấn.
Trump double down, bồi thêm
cho bõ ghét, phe chống đối
chửi Trump về chuyện Putin,
Trump mời Putin sang cho nổi
điên lên mà chết! Hay Putin
quả thật đã nắm được điều gì
ghê gớm lắm về Trump nên đã
sai khiến được Trump hoàn
toàn. Câu chuyện video của
tình báo Nga giữa Trump với
gái điếm tại khách sạn ở
Moscow có lễ chỉ là chuyện
nhỏ. Vì Trump đã thoát qua
những chuyện nói bậy Access
Hollywood, chuyện cả chục
người đàn bà tố Trump làm bậy.
Nên chuyện có video giữa
Trump với gái điếm không làm

Trump nao núng. Putin nếu quả
thật nắm chóp được Trump
phải có điều gì bí mật kinh
khủng lắm mới có thể
blackmail, sai khiến Trump
được như vậy!
Vì chuyện Trump mời Putin
sang tòa Bạch Cung vào mùa
thu này chắc chắn sẽ tiếp tục
gây ra nhiều chuyện sôi nổi và
càng làm cho phong trào chống
đối Trump thêm ngọn lửa để
khích động phe Dân Chủ và
cấp tiến chống lại Trump. Gần
đây nhất, có lẽ Trump thấy
mình đã hố khi nói chuyện mời
Putin sang tòa Bạch Cung và
sẽ ảnh hưởng không tốt cho kỳ
bầu cử tới nên Trump hồi lại,
nói là sẽ mời Putin sang Hoa Kỳ
sau này, nhưng chưa phải là
mùa thu sắp đến! Nhưng
Trump tuyên bố có thể sẽ sang
Moscow để gặp Putin lần thứ
hai! Có nghĩa tuy nói hồi lại
nhưng vẫn tiếp tục chọc giận
phe chống đối cho bõ ghét!
Hiện nay Trump đang tìm cách
để chuyển hướng đề tài, để chu
kỳ về tin tức chuyển sang một
điều gì sôi nổi khác để dư luận
quên đi về cuộc họp tại
Helsinski. Như Trump sẽ đánh
thuế quan tariff lên tất cả hàng
hóa Tàu gần 500 tỷ Mỹ Kim,
Trump sẽ chơi cả việc Aâu
Châu nhất là Đức xuất cảng xe
hơi sang Hoa Kỳ, đánh thuế
nặng các xe Mercedes, BMW
của Đức. Trump cũng đả kích
Federal Reserve tăng lãi xuất,
điều chưa có tổng thống nào
trước đây làm vì tôn trọng sự
độc lập của Federal Reserve.
Có nghĩa Trump sẽ làm đủ
chuyện để đánh lạc hướng về
chuyện Putin, để mọi người
quên đi câu hỏi có phải Putin

sai khiến được Trump hay
không?
Nhưng ngay sau khi họp với
Putin tại Helsinski và gây ra
nhiều đả kích, chống đối. Nay
Trump lại muốn gặp Putin lần
thứ hai tại Moscow vì lý do gì?
Màn bí mật về tương quan giữa
Trump và Putin lại càng bao
trùm hơn và không có câu trả
lời thỏa đáng.
Có lẽ đây là vận số của quốc
gia Hoa Kỳ, đã đến thời mạt
vận hay chăng? Chỉ thời gian
mới cho chúng ta biết rõ được.
Khuất Phong Nguyễn Đình
Phùng
www.nguyendinhphung.com

