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Năm 2019 tiếp tục là năm mọi 
sự xoay chung quanh Donald 
Trump, theo một chiều hướng 
xấu! 
Trước hết, tháng 2, 2019 này,  
công tố viện đặc biệt Robert 
Mueller sẽ công bố bản tường 
trình của cuộc điều tra về sự 
thông đồng giữa Trump và Nga 
trong cuộc bầu cử 2016. Cũng 
như công bố về chuyện ngăn 
chặn công lý của Trump khi cho 
đuổi giám đốc FBI Comey. 
Với cựu cố vấn an ninh quốc gia 
của Trump là Flynn đã nhận tội 
nói dối với FBI và chờ ngày lên 
án,  để được khoan hồng Flynn 
đã hợp tác hết mình với ban 
điều tra của Mueller. Flynn  
khai ra  hết về những chuyện 
ban vận động bầu cử của 
Trump liên lạc với Nga ra sao. 
Nhưng điều quan trọng nhất 
vẫn là Trump có đích thân ra 
lệnh để nhờ Nga giúp đỡ hay 
không trong chuyện hacking 
vào computer của đảng Dân 
Chủ và của ban tranh cử của 
Hillary và nhờ Wikileaks tung ra 
để hại Hillary. 
Điều gay cấn nhất vẫn là 
chuyện Flynn có khai ra rõ ràng 
là Trump có trực tiếp nhúng tay 
vào chuyện thông đồng với Nga 
để nhờ Nga giúp hầu thắng cử 
hay không? Flynn được coi là 
nhân vật chính yếu cho cuộc 
điều tra của Mueller.  Người 
quan trọng khác là Paul 
Manafort,  người điều hành ban 
vận động tranh cử. Manafort 
làm ăn với tài phiệt oligarchs 
của Nga nên chắc chắn phải là 

mối dây đứng giữa cho mọi 
chuyện thông đồng của Trump 
với Nga. Manafort đang nằm tù 
sau khi bị xử án về chuyện gian 
lận thuế má. Nhưng Manafort 
hy vọng sẽ được Trump ký giấy 
ân xá các tội nên Manafort vẫn 
chưa khai ra hết các chuyện bí 
ẩn của Trump với Nga. Nhưng 
nếu một khi Manafort nằm tù 
lâu quá vẫn không thấy Trump 
ân xá, bắt đầu khai ra chuyện 
Trump thông đồng với Nga , 
Mueller lúc đó sẽ đủ bằng 
chứng để buộc tội Trump! 
Hiện nay Mueller dựa thêm vào 
lời khai của Michael Cohen, 
luật sư riêng và là tà lọt sai bảo 
của Trump trước kia.  Cohen bị 
xử 3 năm tù bắt đầu tháng 3 
này. Nhưng Cohen để xin 
khoan hồng giảm án, đang khai 
ra các chuyện làm ăn của 
Trump với Nga như xây Trump 
Tower tại Moscow. Với các lời 
khai này của Cohen, Mueller có 
thể dùng chuyện dính líu về tiền 
bạc làm ăn của Trump với tài 
phiệt Nga và Putin để kết tội 
Trump thông đồng với Nga và 
phải chịu sự sai khiến của 
Putin. 
Như vậy vào tháng 2/2019 này, 
bản tường trình của công tố 
viện Mueller  sẽ được đưa lên 
Hạ Viện và sẽ cáo buộc Trump 
thông đồng với Nga trong cuộc 
vận động tranh cử 2016. Cũng 
như Mueller sẽ buộc tội Trump 
ngăn chặn công lý khi đuổi 
giám đốc FBI là Comey. 
Mueller là người theo nguyên 
tắc nên sẽ không kết án, indict, 
Trump khi Trump đang tại vị 
tổng thống. Nhưng một điều 
Mueller có thể làm trong lúc 
này và có thể đã thực hiện là bí 
mật kết án Trump và giữ kín 

không tiêát lộ, đợi đến khi 
Trump hoặc bị truất phế, hoặc 
hết nhiệm kỳ, lúc đó mới công 
bố. Chuyện làm này gọi là 
sealed indictment, có nghĩa kết 
án trước nhưng để đó và giữ 
kín, để dùng sau này. 
Đây cũng là chuyện công tố 
viện của tiểu bang New York 
cũng có thể đã làm khi xử án 
Michael Cohen về tội gian lận 
về bầu cử khi Cohen trả tiền 
cho các cô đào con heo Stormy 
Daniels và người mẫu Playboy 
khoả thân McDougal để bịt 
miệng các cô này về chuyện 
ngủ với Trump. 
Cohen và David Pecker chủ 
báo National Enquirer, cũng 
như Weisselberg của Trump 
Organization đã khai là Trump 
là kẻ chủ mưu. Nhưng cũng vì 
lý do bộ Tư Pháp không cho kết 
án một tổng thống đang tại vị, 
công tố viện của New York 
nhiều phần cũng đã kết án bí 
mật sealed indictment, buộc tội 
Trump và để đó sẽ xử tội Trump 
sau trước tòa án. 
Nhưng quan trọng hơn cả vẫn 
là bản tường trình của Mueller 
vào tháng 2/2019 này. Nếu xảy 
ra đúng như đã nói trên, Hạ 
Viện bây giờ có đa số thuộc về 
Dân Chủ, sẽ có đủ yếu tố để bỏ 
phiếu truất phế Trump vì bản 
cáo trạng của Mueller đạt được 
mức Trump phạm trọng tội và 
lăng nhục, high crimes and 
misdemeanor, như đã ấn định 
trong hiến pháp để truất phế 
tổng thống đang tại vị. 
Hạ Viện một khi đã thông qua 
bản luận tội truất phế, sẽ đưa 
lên Thượng Viện để xử án 
Trump. Chánh án sẽ là chủ tịch 
Tối Cao Pháp Viện Roberts. 
Bồi thẩm đoàn là 100 thượng 



 

nghị sĩ. Cần phải trên 2/3 số 
phiếu thuận, lúc đó Trump mới 
bị truất phế được.  Hiện nay có 
53 thượng nghị sĩ Cộng Hòa và 
47 thượng nghị sĩ  Dân Chủ cho 
năm 2019. Cần 67 phiếu thuận 
để truất phế Trump, có nghĩa 
ngoài 47 thượng nghị sĩ Dân 
Chủ, cần thêm 20 người của 
Cộng Hòa nữa.  Điều này khó 
xảy ra trong giai đoạn hiện tại 
khi Trump vẫn còn 30-40% dân 
chúng ủng hộ. Nhưng nhiều 
chuyện sẽ xảy ra trong vài 
tháng đến. Và sự ủng hộ Trump 
có thể đang mất dần trong số 
dân chúng trung thành với 
Trump. Như kinh tế bắt đầu 
muốn xuống dốc, stock market 
bị sụp đổ, chuyện đóng cửa 
chính quyền liên bang có thể 
kéo dài lâu vì Trump đòi xây 
tường ngăn với Mexico. Ngoài 
ra còn bao nhiêu chuyện khác 
nữa, như kéo hết quân từ Syria 
và Afghanistan về, làm lợi cho 
Nga, tướng Jim Mattis, bộ 
trưởng quốc phòng từ chức. 
Chief of staff là Kelly từ chức, 
các bộ trưởng trong chính 
quyền toàn những kẻ bất tài, 
tham nhũng, đang và sẽ bị điều 
tra, làm chính quyền bất lực, 
không hoạt động được! 
Những chuyện này sẽ làm 
nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa 
thấy rằng không thể ủng hộ 
Trump được nữa. Và khi nào 
con số các thượng nghị sĩ Cộng 
Hòa bỏ rơi Trump này lên đến 
20 người, lúc đó Trump sẽ hoặc 
phải như Nixon, làm deal để 
khỏi bị truy tố sau này và sẽ 
phải từ chức cho Mike Pence 
lên. Hoặc nếu Trump nhất định 
chống lại, lúc đó Hoa Kỳ sẽ rơi 
vào tình trạng rất nguy hiểm vì 
Trump sẽ tạo ra rất nhiều 

chuyện để đánh lạc hướng, kể 
cả việc gây ra chiến tranh! 
Đầu tiên sẽ là chuyện Trump 
cho kéo dài chuyện shutdown 
đóng cửa chính quyền, kéo dài 
vài tháng cho đến khi Dân Chủ 
phải cấp cho Trump đủ 5 tỷ để 
xây tường ngăn biên giới. Rồi 
đến tháng 3/2019, Trump sẽ 
cho đánh tariff lên đồ Tàu đủ 
25% hay còn hơn nữa. Lúc đó 
thị trường chứng khoán sẽ náo 
loạn và sụp đổ, chỉ số Dow 
Jones sẽ mất thêm 4 hay 5000 
điểm dễ dàng. Hiện nay stock 
đang đi vào thị trường gấu, bear 
market. Với Trump ở vào thế 
cùng và làm náo loạn mọi 
chuyện, kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi 
vào suy thoái và stock market 
crash. Đến cuối năm 2019, 
Dow Jones có thể sẽ chỉ còn 
đứng ở mức 16000 hay thấp 
hơn nữa! 
Nếu Hoa Kỳ lâm vào tình trạng 
khủng hoảng nặng do Trump 
làm loạn để chống lại chuyện 
truất phế, Putin của Nga sẽ 
thừa nước đục thả câu để tái 
tạo lại đế quốc Sô Viết thuở 
trước. Với Trump chống lại 
NATO ra mặt và muốn Hoa Kỳ 
rút khỏi Liên Phòng Bắc Đại 
Tây Dương, Putin sẽ không còn 
ngại ngùng gì để chiếm luôn 
Ukraine. Ba xứ Baltic là 
Lithuania, Estonia và Latvia 
cũng sẽ rơi vào tay Nga dễ 
dàng, dù bây giờ cả ba quốc gia 
đang là hội viên của NATO. Lý 
do là Trump sẽ không để cho 
Hoa Kỳ yểm trợ NATO để 
chống lại cuộc xâm lăng của 
Nga và Putin sẽ rảnh tay để 
thực hiện giấc mơ tái tạo Sô 
Viết của mình! 
Tại vùng Trung Đông hiện nay, 
việc Trump cho rút hết quân 

Hoa Kỳ tại vùng phía Bắc Syria, 
bỏ rơi quân Kurds, là đã đi vào 
đúng kế hoạch của Putin. 
Trump đã giúp cho Putin đạt 
được thế thượng phong tại 
Trung Đông khi Putin đổ quân 
vào giúp Assad. Nay với quân 
lực Hoa Kỳ ra khỏi Syria, ra 
khỏi Afghanistan và ngay tại 
Iraq, việc Trump đến thăm lính 
Mỹ tại đây đã làm chính quyền 
Iraq giận dữ và đòi Hoa Kỳ rút 
hết khỏi Iraq luôn. Điều này có 
nghĩa Trump đã làm theo ý 
muốn của Putin. Là đẩy Hoa Kỳ 
ra khỏi Trung Đông. Và để cả 
vùng chịu sự ảnh hưởng và chi 
phối của trục 3 quốc gia là Nga, 
Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. 
Ngay cả Saudi Arabia cũng sẽ 
bắt đầu thấy sự bỏ rơi của Hoa 
Kỳ! Nhân vụ ký giả Khassogi bị 
giết tại Istambul, do toán sát 
nhân của thái tử Mohammad 
bin Salman cử đến giết, 
Thượng Viện Hoa Kỳ đã đòi 
trừng phạt Saudi Arabia và 
chấm dứt sự yểm trợ của Hoa 
Kỳ trong cuộc chiến tại Yemen. 
Saudi Arabia bây giờ không 
còn vai trò quan trọng về dầu 
hỏa đối với Hoa Kỳ như trước vì 
Hoa Kỳ đã sản xuất dư thừa 
dầu hoả nhờ shale oil. Vì thế 
trong năm 2019, Trump  có thể 
sẽ cho rút lại các yểm trợ quân 
sự cho Saudi Arabia. Iran sẽ 
thừa cơ để tấn công Saudi 
Arabia tạo ra khủng hoảng lớn 
cho Trung Đông, trong khi 
Trump thu về không còn muốn 
dính líu đến vùng này nữa. Nhất 
là khi Trump đang gặp nạn lớn 
về truất phế và điều tra của Hạ 
Viện lên mọi chuyện của 
Trump! 
Mối đe dọa quan trọng hơn cả 
cho Hoa Kỳ một khi Trump nổi 



 

khùng làm nhiều chuyện bậy 
bạ để đánh lạc hướng các cuộc 
điều tra và tiến trình truất phế, 
là đối với Trung Hoa. Nhiều 
phần cuộc chiến mậu dịch với 
Trung Hoa sẽ chỉ tăng lên 
không giảm đi trong giữa năm 
2019. Nhưng những chuyện 
chơi  qua chơi lại về mậu dịch 
và kinh tế sẽ không thấm thía gì 
so với chuyện đụng độ về quân 
sự. 
Cách đánh lạc hướng hay nhất 
đối với Trump khi thấy mình 
nhiều phần sẽ bị xử thua tại 
Thượng Viện trong vụ xử truất 
phế là gây ra chiến tranh với 
Trung Hoa. Chỉ cần một vụ 
đụng chạm nho nhỏ vì tình cờ 
như hai máy bay đụng nhau tại 
vùng biển Đông khi Trung Hoa 
cho chiến đấu cơ lên bay sát 
phi cơ thám thính của Hoa Kỳ. 
Hay một chiến hạm Hoa Kỳ đi 
sát các hòn đảo nhân tạo của 
Tàu bị bắn vào và làm thiệt 
mạng vài thủy thủ. Lúc đó 
Trump sẽ có cớ để ra lệnh dội 
bom các hòn đảo nhân tạo của 
Trung Hoa đang cho xây cất tại 
Trường Sa và Hoàng Sa.  Cuộc 
chiến sẽ nổ lớn khi Trung Hoa 
cho hai hàng không mẫu hạm 
đến vùng biển này và tấn công 
trả đũa. Dĩ nhiên hải quân Hoa 
Kỳ không thể để yên và sẽ cho 
đánh chìm cả hai hàng không 
mẫu hạm Laoning và chiếc 
Dalian mới làm xong của Trung 
Hoa. 
Cuộc chiến có lan rộng hơn nữa 
hay sẽ đến giai đoạn nguyên tử 
ngay nếu Tập Cận Bình mất 
mặt phải cho đánh lớn hơn nữa. 
Điều này khó biết được khi cả 
hai kẻ lãnh đạo Trump và họ 
Tập đều nổi khùng lên hết và 
nhất quyết chơi xả láng! 

Dĩ nhiên nếu thấy nguy cơ 
chiến tranh sẽ dẫn dắt đến 
thảm họa nguyên tử, Thượng 
Viện Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải 
truất phế Trump và tước quyền 
ngay.  Vì lúc đó sẽ không còn 
thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào 
dám ủng hộ Trump nữa! 
Như vậy trong năm 2019, bằng 
cách này hay cách khác, 
Trump cũng sẽ bị rớt đài. Chỉ hy 
vọng là Trump sẽ không có thời 
giờ để gây thêm nhiều tai họa 
hơn nữa cho Hoa Kỳ và cho 
nền hòa bình của toàn cầu này 
vậy. 
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