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Tuần lễ vừa qua là đại họa cho 
Donald Trump! Ngày thứ ba 21 
tháng 8, tại tòa án tại 
Alexandria, Virginia, bồi thẩm 
đoàn đã xử Paul Manafort, 
nguyên đứng đầu ban tranh cử 
của Trump năm 2016,  phạm 
tội trong 8 tội hình về gian lận 
thuế và các tội về tài chánh 
khác. Với tội trạng này 
Manafort sẽ có thể vào tù hàng 
vài chục năm nếu không được 
Trump cho lệnh ân xá!  
Ngoài ra tháng tới, Manafort 
còn bị một vụ xử án khác về các 
tội liên quan đến thời Manafort 
cố vấn cho cựu tổng thống của 
Ukraine hơn mười năm trước. 
Các tội này cũng như vụ xử về 
trốn thuế vừa qua là do cuộc 
điều tra của Công Tố Viện đặc 
biệt Mueller về chuyện Nga 
giúp Trump thắng cử năm 
2016. Tuy các tội của Paul 
Manafort không dính líu đến vụ 
Nga giúp Trump. Nhưng cuộc 
điều tra của Mueller có thẩm 
quyền tìm ra mọi điều vi phạm 
luật pháp của kẻ bị điều tra, 
không cần phải dính líu trực tiếp 
đến chuyện Nga can thiệp vào 
bầu cử để giúp Donald Trump 
thắng. 
Điều quan ttrọng là một khi 
Manafort bị xử có tội và sẽ vào 
tù, Manafort muốn được nhẹ tội 
và bớt thời gian nằm khám, sẽ 
phải khai ra hết các chuyện bí 
ẩn của Trump. Mueller  chỉ chờ 
có thế để lấy những lời khai của 
Manafort buộc tội Trump hay 
các nhân vật thân tín khác như 

con trai Don Trump Jr và con rể 
Kuschner, thông đồng với Nga 
trong việc tranh cử. Điều quan 
trọng là Trump có ban hành 
lệnh ân xá tha hết các tội cho 
Manafort hay không?  Các luật 
sư cố vấn cho Trump đều 
khuyên Trump không nên dùng 
quyền cho ân xá để tha cho 
Manafort, kể cả Giuliani là luật 
sư riêng cho Trump hiện nay. Vì 
nếu làm thế có nghĩa là Trump 
nhận là mình làm bậy, có thông 
đồng với Nga nên sợ Manafort 
khai ra và phải cho ân xá 
Manafort trước để bịt miệng tay 
này! 
Tuy nhiên Trump cũng sợ 
Mnafort nay đã 69 tuổi, nếu bị 
xử tù 20 hay 30 năm, có nghĩa 
chung thân, chết rục xương 
trong tù, sẽ bắt buộc phải quay 
mặt phản thùng khai ra hết và 
giúp Mueller có chứng cớ để 
buộc tội Trump thông đồng với 
Nga. Hiện nay Trump vẫn khen 
ngợi Manafort can đảm và nói 
tốt không hết lời về Manafort, 
nhằm mở đường để ban hành 
lệnh ân xá trong nay mai! 
Vụ Manafort tuần qua chỉ là 
một tai họa cho Trump. Có tầm 
vóc quan ttrọng hơn là vụ 
Michael Cohen, một luật sư 
riêng cho Trump từ hai chục 
năm nay, kèm thêm nhiệm vụ 
đàn em giải quyết những 
chuyện bẩn thỉu, bậy bạ của 
Trump để giữ tiếng tăm cho 
Trump. Cohen đã từng tuyên 
bố sẵn sàng xả thân để lãnh 
đạn hộ cho Trump, để chứng tỏ 
lòng trung thành của mình. Khi 
Trump ra tranh cử, mối lo đầu 
tiên của Trump là chuyện đàn 
bà! Hồi hai chục năm trước, khi 
được hỏi tại sao Trump không 
đi vào chính ttrị, Trump đã trả 

lời là vì dính quá nhiều vào 
chuyện đàn bà, nên khó lòng ra 
tranh cử vì sẽ bị lôi ra các 
chuyện không hay! 
Nay quả đã nghiệm lời! Vì khi 
Trump mới bắt đầu tuyên bố ra 
ứng cử tổng thống,  đã có hàng 
chục các bà các cô ra tố cáo 
Trump làm bậy và sách nhiễu 
tình dục. Tuy nhiên hai vụ tố 
quan trọng nhất là của Karen 
McDougal, nguyên là người 
mẫu khỏa thân của tờ Playboy,  
Trump đã ngoại tình với cô này 
khi vợ là Melania mới đẻ con! 
Cô này cặp với Trump cả năm 
trời. Khi Trump tra tranh cử, cô 
này liên lạc với tờ National 
Enquirer, tờ lá cải chuyên đăng 
các vụ giật gân. Tờ báo này 
mua bài viết của cô này với giá 
150,000 Mỹ Kim, không phải 
để đăng nhưng để dìm đi không 
cho tiết lộ. Lý do là chủ tờ báo 
tên Pecker là bạn của Trump,  
muốn bảo vệ Trump nên mua 
lại các chuyện gái của Trump 
để ỉm đi. Người đứng trung gian 
để làm những chuyện này cho 
Trump chính là luật sư Michael 
Cohen. 
Chuyện đàn bà thứ hai của 
Trump là Stormy Daniels,  một 
cô đào đóng phim con heo nổi 
tiếng. Trump ngủ với cô này 
một lần duy nhất, nhưng khi 
thấy Trump ra tranh cử, cô này 
cũng tính chuyện đòi công bố  
để làm tiền! Cohen đứng giữa 
để thương lượng và trả tiền cả 
trăm ngàn đô la để bịt miệng 
Stormy Daniels. Tuy nhiên sau 
này khi Trump đắc cử, Stormy 
Daniels đòi trả lại tiền để hủy 
giao kèo không bị bịt miệng. Cô 
này thuê luật sư Avenetti để 
kiện Michael Cohen và làm rùm 
beng chuyện cô này ngủ với 



 

Trump. Hai bên kiện qua kiện 
lại làm vụ này nổ bùng và Công 
Tố Viên đặc biệt Mueller dính 
vào cuộc để điều tra vì Cohen 
là tay chân thân tín nhất của 
Trump và biết hết các điều bí 
ẩn của Trump. 
Sau khi nhân viên FBI tới nhà 
và văn phòng của Cohen tịch 
thu tất cả tài liệu, computer, 
giấy tờ làm ăn của Cohen, 
Mueller giao việc điều tra và tố 
cáo Cohen cho Biện Lý tiểu 
bang New York để tiến hành. 
Cohen bây giờ bắt đầu thấy 
hoảng và dù đã nhắn nhủ để 
xin Trump hứa hẹn sẽ cho lệnh 
ân xá nhưng không thấy Trump 
nói gì và lờ đi nên Cohen bắt 
đầu phản thùng. 
Ngày thứ ba 21 tháng 8, cùng 
ngày với vụ bồi thẩm đoàn kết 
tội Manafort, Michael Cohen đã 
ra tòa để nhận tội là vi phạm 
luật bầu cử khi bí mật trả tiền 
cho hai người đàn bà Karen 
McDougal và Srormy Daniels 
để bịt miệng hai cô này, không 
cho tố cáo về vụ Trump. Theo 
luật khi sắp đến ngày bầu cử, 
nếu trả tiền như thế là đã giúp 
cho ứng cử viên tranh cử và 
phải khai báo. Luật cũng chỉ 
cho mỗi người đóng góp một số 
tiền nhỏ là 2700 đô la cho một 
ứng cử viên là tối đa. Nay lên 
đến hơn trăm ngàn mỗi người, 
lại không khai báo là phạm tội 
hình felony về tranh cử, vào tù 
vì chuyện này. 
Michael Cohen khi nhận tội đã 
đổ tát cả lên đầu Trump là theo 
lệnh của Trump để trả tiền bịt 
miệng hai cô này. Có nghĩa 
Cohen nhận tội và sẽ vào tù. 
Nhưng Trump là người chỉ huy 
và trả tiền, cũng đã phạm vào 
tội hình và có thể nếu bị buộc 

tội và xử án là có phạm tội, 
cũng sẽ vô tù như Cohen! 
Đối với ban luật sư đại diện cho 
Trump,  điều này còn nguy 
hiểm hơn cả vụ Mueller điều tra 
về Trump thông đồng với Nga. 
Vì Mueller có thể không tìm ra 
đủ chứng cớ và chấm dứt việc 
điều tra. Nhưng phạm vào tội 
hình về tranh cử, đây sẽ là lý do 
đủ yếu tố để Hạ Viện thảo sắc 
lệnh truất phế Trump. Và một 
khi Trump bị truất phế hay dù 
có như Bill Clinton thoát khi bị 
đem ra xử ở Thượng Viện và 
ngồi thêm hai năm cho hết 
nhiệm kỳ. Khi Trump vừa 
xuống chức, ngày bước ra khỏi 
tòa Bạch Cung, Trump có thể 
sẽ bị kết án phạm tội hình cùng 
với Cohen để ra tòa xử! 
Dĩ nhiên điều này chỉ có thể xảy 
ra nếu sau cuộc bầu cử tháng 
11, 2018 này, Dân Chủ thắng 
và lấy lại Hạ Viện và sẽ đem 
Trump ra để truất phế ngay! 
Cuối tuần qua, thứ sáu 24 
tháng 8, một đại họa khác cũng 
đã xảy đến cho Trump. Là Allen 
Weisselberg, người được coi 
như cánh tay phải của Trump 
trong mọi chuyện làm ăn từ 
mấy chục năm nay, nắm giữ tất 
cả những bí mật về tài chánh 
của Trump vì là CFO, chief 
financial officer của Trump 
Organization. Weisselberg đã 
cộng tác với văn phòng công tố 
viện của New York và đã được 
quyền miễn tố immunity trong 
vụ điều tra về Michael Cohen. 
Tuy nhiên không phải chỉ đơn 
thuần trong vụ Cohen mà thôi, 
mà tất cả những chuyện làm ăn 
của Trump sẽ bị Weisselberg 
phun ra cho bằng hết!  
Được mô tả như người biết mọi 
sự về Trump. Tiền ở đâu đến, 

tiền đi ra đâu. Tiền dùng vào 
việc gì. Mọi chuyện, đặc biệt 
những chuyện phi pháp làm 
bậy đã giúp Trump làm giàu 
thành tỷ phú, nay sẽ bị 
Weisselberg khai hết vì không 
sợ bị truy tố, do công tố viện 
New York đã cho miễn tố 
immunity. Mueller cũng sẽ 
dùng Weisselberg để tìm hiểu 
những liên lạc của Trump với 
Nga và tìm ra những bằng 
chứng về Trump thông đồng với 
Nga về bầu cử.  Lý do là trong 
mọi cuộc điều tra, phương pháp 
hữu hiệu nhất là theo dấu chân 
của đồng tiền. Tìm hiểu về tiền 
ở đâu đến, tiền đi ra đâu là ra 
hết các manh mối. Nhất là khi 
đã có những tin đồn là tổ chức 
của Trump có dính líu tiền bạc 
nhiều đến các tay giàu sụ phi 
pháp gọi là oligarchs của Nga. 
Và từ đó đến việc dính líu vào 
vụ bầu cử giữa Trump và Nga 
cũng không xa lắm! 
Weisselberg cũng là người 
soạn thuế tax return mỗi năm 
cho Trump. Trump cương quyết 
không chịu công bố về thuế của 
mình, có nghĩa phải có nhiều 
chuyện bậy bạ, cũng như sợ bị 
lòi ra về chuyện làm ăn với 
Nga, nên nhất định dấu kín. 
Nay Weisselberg được miễn tố 
cũng sẽ khai ra bằng hết những 
điều Trump che dấu về thuế 
má. Và Mueller chỉ chờ có vậy 
để sẵn sàng lên án Trump 
trong chuyện thông đồng với 
Nga! 
Như thế chỉ nội trong một tuần 
lễ, cơn nưóc lũ đã làm ngập tòa 
Bạch Cung và nước đã dâng 
lên đến cổ Trump, hai chân 
Trump đã bắt đầu chới với, 
không điểm tựa, sẵn sàng để 
chìm bất cứ lức nào. Đây là hình 



 

ảnh của trump đã được tờ Time 
đưa lên bìa báo tuần qua! 
Nhưng các điều này có đủ để 
làm trump chìm lỉm ngập đầu 
được không? 
Vì như bao nhiêu chuyện trước 
đây, biết bao scandals Trump 
đã lướt qua được hết. Mỗi 
chuyện chỉ kéo dài vài ngày, 
báo chí đưa lên trang nhất, TV 
bàn qua bàn lại ít lâu rồi Trump 
kiếm chuyện mới, tạo ra một sôi 
động mới để đổi đề tài và mọi 
người nói tới chuyện mới quên 
luôn chuyện cũ! Nhưng lần này 
bị quá nặng, Trump sẽ làm gì 
để đổi được sôi động mới cho 
mọi người không nhắc đến 
Manafort, đến Cohen, đến 
Weisselberg nữa? 
Trước hết, Trump nhiều phần 
trong vài tuần nữa sẽ cho ân xá 
Manafort. Vì quá nguy hiểm 
nếu Manafort tuyệt vọng phải ở 
tù chung thân, khai ra hết về 
chuyện Nga, Trump sẽ tiêu 
tùng với Mueller. 
Kế tiếp Trump sẽ cho đuổi bộ 
trưởng tư pháp Sessions. 
Trump hầm Sessions vì tay này 
không chịu dính vào vụ điều tra 
về Nga can thiệp trong vụ bầu 
cử nên đã để cho phó bộ trưởng 
Rosenstein cử Mueller điều tra 
và làm hại Trump. Trump đổ 
hết tội lên đầu Sessions là đã 
gây ra cớ sự, không chịu bảo vệ 
Trump. Nên dù cho các Thượng 
Nghị Sĩ tuyên bố ủng hộ 
Sessions, Trump sẽ cho đuổi 
tay này. Cũng là để tạo ra 
scandal mới! 
Khi nào Trump sẽ cho đuổi 
Rosenstein và đuổi Mueller? 
Nếu Trump thấy Cộng Hòa có 
thể thắng giữ đa số tại Hạ Viện, 
Trump không cần đuổi Mueller 
vì đã có các dân biểu Cộng Hòa 

tại Hạ Viện bảo vệ. Nhưng nếu 
đến gần ngày bầu cử và coi mòi 
Dân Chủ thắng như nhiều tiên 
đoán đã tính Dân Chủ nắm 
chắc đa số tại Hạ Viện, Trump 
sẽ cho đuổi Mueller vào cuối 
tháng 10, trước tuần lễ đi bầu, 
để ngăn không cho Mueller 
thảo bản tường trình lên án 
Trump cho Hạ Viện có lý do để 
đưa ra nghị quyết truất phế 
Trump, một khi Dân Chủ thắng 
và là đa số. 
Một chuyện khác Trump sẽ làm 
để đánh lạc hướng là chuyện 
kinh tế. Trump mấy ngày trước 
khi đài Fox phỏng vấn đã tuyên 
bố thị trường chứng khoán 
stock market sẽ sụp, crash nếu 
Trump bị Hạ Viện truất phế 
impeach. Có nghĩa Trump đe 
dọa dân chúng Hoa Kỳ là bây 
giờ mọi người đang có tiền, cảm 
thấy giàu nhờ stock lên là do 
Trump. Nếu để Trump bị 
impeached, mọi người sẽ 
nghèo đi ngay! Nhưng nhiều 
phần thị trường chứng khoán sẽ 
bị sụp đổ là do chiến tranh mậu 
dịch với Trung Hoa.  Trump tính 
như thế và sẽ dùng chuyện 
stock crashed để hù dân Mỹ 
nếu để Trump bị impeached! 
Tháng 9 tới này, Trump sẽ 
đánh thuế quan tariff 25% lên 
200 tỷ hàng hóa Tàu. Có thể để 
đánh lạc hướng về chuyện điều 
tra của Mueller, Trump sẽ chơi 
luôn 400 tỷ đồ Tàu và đánh 
tariff lên 35% đến 50%. Khi đó 
stock sẽ crash và Trump sẽ đổ 
cho là vì đòi truất phế Trump! 
Như vậy stock nhiều phần sẽ 
crash vào tháng 10 này hay 
sau ngày bầu cử đầu tháng 11 
nếu Dân Chủ thắng! 
Chuyện sau cùng Trump sẽ 
làm nếu nguy cơ bị truất phế 

tiếp tục. Là gây ra chiến tranh! 
Tháng 11, 2018 này, tất cả chế 
tài với Iran kể cả chuyện cấm 
Iran không cho bán dầu hỏa sẽ 
được áp dụng. Iran mất mối bán 
dầu hỏa sẽ cho phong tỏa eo 
biển Hormuz là đường Saudi 
Arabia xuất cảng dần hỏa. Khi 
đó hải quân Hoa Kỳ sẽ phải mở 
đường và chỉ cần một đụng 
chạm nhỏ giữa hải quân Hoa 
Kỳ và các chiến thiền của Iran, 
chiến tranh sẽ xảy ra. Do Thái 
với Hoa Kỳ hổ trợ sẽ cho dội 
bom các cnăn cứ nguyên tử của 
Iran. Iran sẽ cho bắn hoả tiễn 
trả đũa sang Do Thái và Saudi 
Arabia. Chiến tranh sẽ lan rộng 
tại Trung Đông và mọi người sẽ 
không ai nhắc đến chuyện 
Trump thông đồng với Nga nữa! 
Một cuộc chiến ttranh khác nữa 
Trump cũng có thể gây ra là tại 
vùng biển Đông. Trump có thể 
cho 4 hay 5 hải đoàn với các 
hàng không mẫu hạm sang 
phong tỏa các hòn đảo nhân 
tạo của Trung Hoa đang xây 
cất tại Trường Sa và Hoàng Sa. 
Trump có thể ra lệnh phong tỏa 
hoàn toàn và bắt Tàu phá hủy 
và di tản tát cả nhân viên và 
quân lực trên 5 hòn đảo nhân 
tạo này. Sau hạn chót để dời 
bỏ, Trump có thể cho dội bom 
loại MOAB (mother of all 
bombs) để đánh chìm luôn 5 
hòn đảo nhân tạo này xuống 
lòng biển sâu. Và cấm ngặt Tàu 
không cho chiếm cứ các hòn 
đảo khác tại vùng biển Đông, 
lấy cớ là tự do hàng hải tại vùng 
này và Toà Aùn Quốc Tế trước 
đây đã phủ nhận chủ quyền 
của Trung Hoa trên các hòn 
đảo này. 
Tóm lại, Trump có thể gây ra 
rất nhiều chuyện để đánh lạc 



 

hướng vụ điều tra về thông 
đồng với Nga cũng như các vi 
phạm luật pháp với tội hình của 
Trump hay các vụ lem nhem 
khác do điều tra về tài chánh 
của Trump Organization.  Miễn 
sao cho cá nhân của Trump tồn 
tại và Trump thoát được chuyện 
bị truất phế. Còn sống chết 
mặc bay. Chuyện gì xảy đến, 
cũng sẽ đến, miễn sao Trump 
bình chân như vại là được rồi! 
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