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Tuần lễ vừa qua, Michael
Cohen, luật sư riêng của Trump
và là đàn em sai bảo của
Trump từ cả chục năm, đã bị
tòa án tại New York xử kết án 3
năm tù ở vì nhiều tội. Tội quan
trọng nhất là đã vi phạm luật
bầu cử trong kỳ tranh cử 2016
khi Cohen trả tiền để bịt miệng
2 cô nhân tình của Trump,
không để tiết lộ ra chuyện ngủ
với Trump, sẽ có ảnh hưởng
đến cuộc bầu cử.
Theo luật bầu cử, khi Cohen trả
tiền lên đến 130,000 Mỹ Kim
cho Stormy Daniels, cô đào
đóng phim con heo để cô này
không khai ra chuyện ngủ với
Trump, số tiền này được coi là
tiền đóng góp cho vận động
tranh cử của Trump và giới hạn
cho mỗi cá nhân là chỉ được
đóng ủng hộ 2700 Mỹ Kim cho
ban vận động tranh cử. Nếu
đóng nhiều hơn số tiền giới hạn
này mà không khai báo là
phạm luật về hình. Đây là trọng
tội về luật bầu cử, có thể bị tù
lên đến tối đa 5 năm nếu bị xử
là có tội.
Michael Cohen lúc đầu hy vọng
sẽ được lệnh ân xá do Trump
ký. Nhưng khi đợi hoài không
thấy Trump đả động đến
chuyện ân xá, Cohen quay mặt
phản thùng, hứa hẹn sẽ khai ra
hết và nhận tội để hy vọng được
tòa xử khoan hồng. Tuy nhiên,
khi xử án, Cohen mặc dù không
chịu án tối đa là 5 năm, nhưng
vẫn bị đến 3 năm tù, bắt đầu
vào tháng 3/2019 tới này.

chuyện bí ẩn của Trump từ bao
nhiêu năm nay và đã buộc tội
Trump là chính Trump đã ra
lệnh và sai khiến để Cohen trả
tiền cho cô đào porno Stormy
Daniels. Sau đó, business của
Trump là Trump Organisation
đã làm bậy, trả tiền nhiều đợt
cho Cohen, ngụy trang là tiền
làm ăn business expenses để
trừ thuế! Số tiền trả lại cho
Cohen lên đến hơn 400,000 Mỹ
Kim. Điều này có nghĩa
bussiness của Trump bây giờ
với lời khai của Cohen cũng đã
phạm luật và sẽ bị xử trong
tương lai. Được biết người thân
tín nắm giữ chức CFO, chief
financial officer, về kế toán tài
chánh, ký check trả tiền cho
công ty của Trump tên là Allen
Weisselberg, bây giờ cũng đã
cộng tác với công tố viện của
tiểu bang New York và sẽ khai
ra hết mọi chuyện làm ăn của
Trump để chạy tội! Điều này
quan trọng cho cuộc điều tra vì
càng nhiều kẻ muôn gỡ tội, khai
ra Trump là chủ mưu, sẽ càng
đủ yếu tố để buộc tội Trump
sau này.
Vụ trả ttiền để bịt miệng người
mẫu khỏa thân Playboy tên
Karen McDougal, cũng ly kỳ
không kém. Cô này là nhân tình
của Trump lúc vợ Trump là
Melania mang bầu, mới đẻ, kéo
dài đến cả năm. McDougal
đem chuyện của mình ngủ với
Trump bán cho tờ báo lá cải
National Enquirer. Không ngờ
là chủ báo tên David Pecker là
bạn của Trump và tìm đủ cách
để bảo vệ cho Trump về
chuyện gái khi Trump tranh cử.
Tờ National Enquirer mua bản

và giúp cho McDougal nổi
tiếng, nhưng mục đích chính là
trả tiền để mua rồi dìm đi không
cho đăng và vì đã ký hợp đồng,
cô này không thể đem chuyện
của mình phổ biến cho các cơ
quan truyền thông khác được.
Số tiền trả cho McDougal lên
đến cả trăm ngàn Mỹ Kim và
Cohen cũng là người trung
gian, liên lạc với David Pecker.
Cohen cũng khai là đã thu băng
được cả cuộc họp trong đó có
Trump về chuyện trả tiền bịt
miệng này! Giống như trường
hợp Stormy Daniels, việc trả
tiền bịt miệng này cũng phạm
luật bầu cử vì coi như đóng góp
cho tiền vận động tranh cử.
Nhưng David Pecker đã thương
thuyết với Công tố viện của tiểu
bang New York là sẽ khai ra hết
và để trao đổi, không bị truy tố.
Điều này tối quan trọng cho
cuộc xử án Trump sau này. Vì
một mình Cohen với lời khai
buộc tội Trump không đủ, cần
có thêm bằng chứng và nhiều
lời khai buộc tội khác. Nên công
tố viện New York đã cho chủ
báo National Enquirer không bị
truy tố, để sau này thêm yếu tố
để buộc tội Trump với lời khai
qui tội mọi sự cho Trump là kẻ
chủ mưu của David Pecker.
Câu hỏi được đặt ra là với
Michael Cohen nhận tội và bị
xử án tù 3 năm, David Pekker
của tờ National Enquirer được
miễn tố để khai hết mọi chuyện,
Allen Weisselberg CFO của
Trump Organisation cũng miễn
tố để phun ra bí ẩn làm ăn của
Trump, tại sao không truy tố
ngay cả Trump? Câu trả lời là
vì theo nội qui của bộ Tư Pháp,

một tổng thống đương tại vị
không thể bị truy tố trước tòa
án. Nếu phạm tội gì, chỉ Quốc
Hội mới có quyền truất phế. Và
sau khi bị truất phế, mất chức,
lúc đó mới có thể bị truy tố và
xử án trước tòa án. Hoặc sau
khi mãn nhiệm kỳ, ra khỏi tòa
Bạch Cung, lúc đó mới bị bắt
giữ và truy tố ra tòa. Thực sự
đây chỉ là nội qui của bộ Tư
Pháp, đưa ra sau thời tổng
thống Nixon bị truất phế và phải
từ chức để tránh chuyện xử
impeachment, trong hiến pháp
không có nói đến chuyện này.
Ngay trong giai đọan này, một
thượng nghị sĩ Dân Chủ đã yêu
cầu bộ Tư Pháp bỏ điều khoàn
này để có thể truy tố một tổng
thống tại vị làm bậy. Nhưng vì
tổng thống nắm quyền hành
pháp, thay đổi này phải do
chính Trump ưng thuận nên sẽ
không thể xảy ra!
Như thế Trump sẽ còn an toàn
cho đến ngày hoặc bị truất phế,
hoặc bị thất cử kỳ tới và năm
2020 mãn nhiệm kỳ ra khỏi tòa
Bạch Cung. Lúc đó công tố
viện của tiểu bang New York sẽ
hờm sẵn để trao trát tòa, truy tố
Trump về tội vi phạm luật bầu
cử! Điều đáng chú ý là vụ xử
Michael Cohen vừa qua, án tòa
là 3 năm tù tương đối khá nặng.
Vì Cohen đã cộng tác và khai ra
hết cho công tố viện để sau này
làm bằng chứng buộc tội
Trump. Cohen đã xin để được
khỏi phải vào tù, chỉ bị án treo
hay giam tại gia. Nhưng lý do
chính để xử nặng Cohen là 3
năm vì nhắm đến Trump sau
này. Nếu Trump bị xử là có tội
vào năm 2020, lúc đó hình phạt
sẽ phải nặng hơn là Michael
Cohen, chỉ là đàn em, tòng

phạm. Nếu Trump bị buộc tội là
chủ mưu trong vi phạm luật bầu
cử và xử là có tội, án tù sẽ phải
nhiều hơn Cohen, có nghĩa từ 3
đến 5 năm trong tù!!!
Nên nhớ đây là vụ án do công
tố viện của tiểu bang New York
điều tra về vi phạm luật bầu cử,
không phải là cuộc điều tra về
thông đồng với Nga của Công
tố viện đặc biệt Robert Mueller.
Cohen cũng đã khai ra là có
liên lạc với viên chức Nga về
việc xây Trump Tower tại
Moscow. Nhưng vụ này vẫn
còn đang tiến hành và Mueller
giữ bí mật tất cả các tài liệu và
dữ kiện về cuộc điều tra. Nên
chuyện Cohen có dính líu về
việc thông đồng với Nga để
lũng đoạn cuộc bầu cử 2016 và
có khai ra liên lụy với Trump
như thế nào, điều này vẫn còn
được giữ kín.
Mặc dù cuộc điều tra của
Mueller đã đưa đến nhiều nhân
vật bị kết án và nhận tội, đây
mới chỉ là vòng ngoài. Phần lớn
là những tội nói láo với FBI. Như
luật sư Alex van der Zwann,
Richard Pinedo, cố vấn tranh
cử cho Trump là Geroge
Papadopoulos, bị tù vài ngày.
Quan trọng hơn là Paul
Manafort, điều hành ttranh cử
cho Trump bị nằm tù vì các tội
làm bậy trước khi giúp Trump.
Manafort vẫn trông chờ ân xá
của Trump nên không khai ra
hết với Mueller, kết quả vẫn
đang bị giam. Cựu cố vấn an
ninh của Trump la Michael
Flynn, nhận tội là nói láo với
FBI, sắp bị lên án. Nhưng
không biết có phun ra điều gì
buộc tội Trump ra sao mà được
Mueller xin tòa án cho không
phải nằm tù!

Mueller còn nhiều nhân vật
khác thân cận với Trump nhưng
chưa bị lên án như Rick Gates,
Roger Stone, con trai Trump và
con rể Kushner. Nhiều phần
trong tương lai, vòng vây sẽ
thắt chặt và Mueller sẽ lần lượt
kết án các người này trước khi
buộc tội Trump về thông đồng
với Nga hay ngăn chặn công lý.
Đầu năm 2019 sắp đến này, Ha
Viện sẽ có Dân Chủ nắm quyền
đa số và lúc đó Trump mới gặp
thêm nhiều khó khăn chồng
chất hơn nữa. Điều đầu tiên Hạ
Viện sẽ làm là mở ra rất nhiều
các cuộc điều tra khác nhau về
Trump. Quan trọng nhất sẽ là
việc bắt cơ quan IRS phải công
khai hóa các bản khai thuế của
Trump. Lúc đó các việc làm ăn
với Nga của Trump sẽ lòi ra hết.
Như lời khai của Michael
Cohen về chuyện xây cất
Trump Tower tại Moscow cho
thấy, các tay tài phiệt oligarchs
của Nga đầu tư, đổ tiền vào
Trump nhiều, ngay cả trước khi
Trump ra ứng cử.
Trump rất sợ hãi về chuyện
điều tra business của mình.
Trước kia, Trump đã gọi việc
điều tra này là lằn ranh đỏ,
không thể vượt qua được.
Nhưng với Dân Chủ nắm Hạ
Viện, đây sẽ là điều đầu tiên
Dân Chủ làm để chơi Trump!
Với công tố viện của New York
điều tra về Trump Organisation
và Allen Weisselberg phản
thùng khai ra hết, đế quốc về
bất động sản, xây cất và
resorts của Trump sẽ đổ vỡ dễ
dàng, một khi các chuyện làm
bậy, phạm pháp lần lượt được
phơi bày!
Trong khi đó vòng vây của
Mueller sẽ thắt chặt với việc kết

án con ttrai Don Trump Jr, con
rể Jared Kuschner trong vụ gặp
viên chứ Nga tại Trump Tower
để chơi Hillary Clinton. Những
người thân cận của Trump sẽ bị
hoặc lên án, hoặc bị thân bại
danh liệt, sẽ bỏ chạy hết! Như
bộ trưởng ngoại giao Rex
Tillerson bị đuổi, còn bị Trump
chửi là ngu như cục đá. Jeff
Sessions bị đuổi sau khi bị
trump chửi trên Twitter gần 2
năm! Scott Pruitt, bộ trưởng
bảo vệ môi sinh EPA bị tố tham
nhũng làm bậy bị đuổi. Bộ
trưởng nội vụ Interior Zinke bị tố
làm bậy, bị đuổi. Có nghĩa ai
dính với Trump cũng bị tiêu tan
sự nghiệp, không vào tù cũng bị
tiêu tùng!
Không lạ gì chief of staff Kelly
từ chức, Trump không kiếm nổi
được người thay thế. Tay trọng
dụng là Ayres nhận lời rồi nghĩ
lại, xin thôi! Các tay nổi tiếng
như Chris Christie, Newt
Gingrich cũng chạy xa. Chỉ còn
sau cùng tay vô danh tiểu tốt
Mulvaney làm chief of staff tạm
thời!
Có nghĩa Trump bây giờ như kẻ
chìm tàu, ai cũng thấy là nguy
đến nơi, những chuột bọ trong
tàu cũng bỏ chạy, nói gì đến
người!
Tóm lại, tuần lễ vừa qua với
việc Mivhael bị xử 3 năm tù và
các cuộc điều tra đang xiết
cứng lấy Trump, đây chính là
khởi đầu cho sự chấm dứt của
Donald Trump. Và sẽ là bắt đầu
cho sự hồi phục của chính quốc
gia Hoa Kỳ này vậy!
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