Tại sao Trump đóng cửa Kỳ lâm vào tình trạng khẩn Viện về Trump. Như phe Dân
trương, lâm nguy!
Chủ sẽ mở lại điều tra về thông
chính phủ?
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Cuộc tranh chấp giữa Trump và
Dân Chủ nắm đa số tại Hạ Viện
về việc xây tường ngăn giữa
Hoa Kỳ và Mecico, đưa đến kết
quả Trump cho đóng cửa chính
phủ vì thủ lãnh Hạ Viện Pelosi
từ chối không cấp 5.7 tỷ để xây
tường!
Khoảng 800,000 nhân viên
trong nhiều bộ của chính phủ
đã bị cho nghỉ, tuy một số coi
như tối quan trọng vẫn phải đi
làm không lương! Và cuộc đóng
cửa chính phủ này đã trở thành
dài nhất trong lịch sử của Hoa
Kỳ, qua mặt cuộc đóng cửa thời
Bill Clinton tranh chấp với thủ
lãnh Hạ Viện Newt Gingrich
năm 1996, kéo dài 21 ngày.
Trump đã tuyên bố nếu Hạ
Viện không làm theo ý của
Trump là tài trợ 5.7 tỷ để xây
tường ngăn chặn dân Mễ và
các xứ Trung Mỹ khác kéo sang
xâm nhập Hoa Kỳ, Trump sẵn
sàng cho cuộc đóng cửa chính
phủ kéo nhiều tháng hay cả
năm nếu cần! Cho đến giờ phút
này, hai bên Trump và Pelosi,
không ai chịu lùi. Trump dọa sẽ
cho ban hành lệnh “quốc gia
lâm nguy”, tình trạng khẩn cấp
để có quyền dùng quỹ của bộ
Quốc Phòng hay dùng tiền để
riêng cho cứu trợ thiên tai, đem
ra xây bức tường ngăn!
Dĩ nhiên nếu Trump ban hành
lệnh khẩn trương này, Hạ Viện
sẽ không làm gì được để bó tay
Trump vì quyền hạn của tổng
thống rất lớn khi quốc gia Hoa

Tuy thế, Trump vẫn chưa dám
làm chuyện này vì sẽ bị chống
đối và kiện cáo là việc xây bức
tường biên giới Mễ – Hoa Kỳ này
không có gì là chuyện lâm
nguy, khẩn cấp cả, tất cả chỉ là
do Trump bày vẽ để trở thành
nhà độc tài. Và nếu Trump thật
sự ban hành lệnh này, cuộc
kiện cáo sẽ đưa lên Tối Cao
Pháp Viện để giải quyết cuộc
tranh chấp giữa hai nghành
hành pháp và lập pháp.
Nhiều phần Trump sẽ không đi
theo con đường ban hành lệnh
khẩn trương vì Trump muốn
kéo dài cuộc đóng cửa chính
phủ và tiếp tục cuộc tranh chấp
với phe Dân Chủ tại Hạ Viện!
Điều giản dị là trong suốt hai
năm sau khi đắc cử, với Hạ
Viện và Thượng Viện có đa số
là Cộng Hòa, Trump nếu muốn
xây bức tường biên giới với Mễ,
chỉ việc ra lệnh cho các dân
biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện là
Trump sẽ có quỹ để xây tường
ngay. Nhưng Trump không làm
chuyện đó! Vì chuyện xây bức
tường biên giới này chỉ là mánh
lới tranh cử của Trump để lấy
phiếu của dân trắng kỳ thị, ghét
Mễ! Lên thành tổng thống rồi,
Trump đâu cần phải làm
chuyện vô bổ, vô tích sự và khôi
hài là xây bức tường không
ngăn chặn được gì , lại bị mọi
người tiếp tục cuời chê!
Nhưng với phe Dân Chủ thắng
thế lấy được đa số tại Hạ Viện
kỳ bầu cử vừa qua, Trump đã
thấy ngay là sẽ bị hết cuộc điều
tra này đến điều tra khác của
Dân Chủ nay nắm quyền tại Hạ
Viện. Ít nhất sẽ có cả chục
cuộc điều tra khác nhau tại Hạ

đồng với Nga trong cuộc tranh
cử 2016. Phe Cộng Hòa trước
kia đã cho chấm dứt cuộc điều
tra này, nói là không có chứng
cớ gì cả. Nhưng nay Dân Chủ
cho điều tra lại! Còn thêm
những điều tra khác như Dân
Chủ đòi điều tra về chuyện thuế
má của Trump, sẽ bắt IRS phải
cho công bố các bản khai thuế
của Trump, xem có dính líu gì
về làm ăn với Nga không?!! Tất
cả các chuyện làm ăn của
Trump
qua
Trump
Organization đều sẽ bị Hạ Viện
cho điều ttra hết. Ngay hiện
nay, công tố viện của Maryland
đã tố cáo là Trump vi phạm luật
gọi là emoluments, cấm không
cho tổng thống dùng chức vị
của mình để lấy tiền của ngoại
quốc làm giàu. Trong khi đó
các khách sạn của Trump được
ngoại quốc như Saudi Arabia
trả tiền vô tội vạ để thuê và tổ
chức tiệc tùng, làm giàu thêm
cho Trump!
Ngoài ra Hạ Viện sẽ cho
Michael Cohen điều trần trong
những tuần lễ tới để điều tra về
việc Trump sai khiến Cohen ra
sao để trả tiền bịt miệng cô đào
phim con heo Stormy Daniels
và người mẫu khoả thân
Playboy McDougal, vi phạm
luật bầu cử . Cohen cũng là
cánh tay phải của Trump trong
việc làm ăn với các tay tỷ phú
oligarchs của Nga. Nên Hạ
Viện cũng sẽ quay Cohen trong
các dịch vụ làm ăn này của
Trump như xây Trump Tower
tại Moscow xem có phạm pháp
hay không?
Tất cả những điều tra này của
Dân Chủ tại Hạ Viện thật sự chỉ

là mở màn, hâm nóng cho giai
đoạn chót là đưa ra điều khoản
của hiến pháp buộc tội và truất
phế Trump. Hiện nay nhiều
dân biểu Dân Chủ như Al
Green của Houston và một số
dâm biểu mới, đã áp lực để bà
Nancy Pelosi tiên hành ngay
chuyện đưa ra truất phế Trump.
Nhưng Pelosi khuyên nên kiên
nhẫn, nhất là chờ bản tường
ttrình của Công Tố Viện đặc
biệt Robert Mueller đang hoàn
tất bản tường trình và sẽ đưa ra
có thể vào tháng 2/2019 này.
Sự tính toán của Trump trước
viễn ảnh đen tối là cả chục
cuộc điều tra của Hạ Viện, sẽ
phơi bày tất cả những bí ẩn ghê
gớm nhất của Trump, xảy đến
ttrong hai ba tháng nữa của đầu
năm 2019. Trump đánh phủ
đầu trước, tạo ra cuộc tranh
chấp với Pelosi đòi số tiền 5.7
tỷ Mỹ Kim xây tường biên giới
với Mễ. Và dùng cớ đó để đóng
cửa chính phủ, tạo ra khủng
hoảng bắt buộc Hạ Viện phải
giải quyết để mở cửa lại chính
phủ. Trump nhiều phần sẽ kéo
dài việc đóng cửa chính phủ
này, ít nhất là vài tháng, có thể
cả năm trời hay hơn nữa không
chừng. Tất cả nhằm đánh lạc
hướng các cuộc điều tra sắp
đến của Hạ Viện, cũng như bản
tường trình của Mueller và sửa
soạn của Dân Chủ để đưa ra dự
thảo truất phế Trump!
Trong những ngày gần đây,
nhiều tiết lộ động trời về Trump
tiếp tục xảy ra, càng ngày càng
gay cấn! Trước hết, tuần lễ
trước, vụ xử án Paul Manafort,
cựu chủ tịch ban tranh cử của
Trump, đã bị tiết lộ tin sốt dẻo
là Manafort đã cung cấp các dữ
kiện về thăm dò dư luận tranh

cử hồi năm 2016 cho viên chức
của Nga. Đây là lần đầu tiên có
bằng chứng rõ ràng là Manafort
lúc làm việc cho Trump đã liên
lạc với Nga đểø trao đổi tin tức
và phối hợp chuyện vận động
tranh cử với viên chức Nga.
Như thế việc thông đồng với
Nga và nhờ vả Nga để thắng cử
đã bắt đầu có những chứng cớ
hiển nhiên và rõ ràng. Manafort
hiện đang nằm tù và không
chịu hợp tác với Mueller để nhẹ
tội, vẫn trông chờ lệnh ân xá
của Trump! Nhưng nếu Trump
vẫn phe lờ vì sợ bị buộc là ân xá
cho Manafort chứng tỏ đã ngăn
chặn công lý, Manafort sẽ trở
mặt để cứu lấy thân và sẽ phun
ra hết chuyện Trump thông
đồng với Nga như thế nào! Đây
là chưa kể Michael Flynn, cựu
cố vấn an ninh quốc gia, cũng
như Cohen sẽ khai ra bằng hết
những dính líu của Trump với
Nga hay Trump ra lệnh để hợp
tác với Nga như thế nào. Lúc
đó, Mueller sẽ có đủ bằng
chứng để buộc tội Trump.
Tối ngày thứ sáu 11 tháng 1
vừa qua, tờ báo New York
Times tung ra tin động trời là cơ
quan FBI đã mở cuộc điều tra
xem Trump có phải là tay sai
của Nga, làm việc cho Nga và
nhận lệnh của Nga hay không?
FBI ngoài nhiệm vụ điều tra về
tội ác, còn nhiệm vụ phản gián,
có nghĩa ban phản gián của FBI
thấy rằng những hành động
của Trump nhiều khả nghi và
xứng đáng để mở cuộc điều tra
không tiền khoáng hậu nhắm
ngay chính một tổng thống
đang tại vị là làm việc cho quốc
gia thù địch là Nga! Việc này
xảy ra sau khi Trump cho đuổi
giám đốc FBI là Comey. Sau đó

Mueller được Rosenstein , phó
bộ trưởng tư pháp, đề cử để mở
cuộc điều tra về thông đồng với
Nga. Hiện không rõ Mueller có
tiếp tục điều tra phản gián của
FBI hay không? Nhưng tiết lộ
này đưa đến nhiều câu hỏi. Có
phải Mueller đã có nhiều tài liệu
hay chứng cớ của phản gián là
Trump thông đồng với Nga hay
là nhân viên nhận lệnh của
Putin hay không? Tại sao giai
đoạn này mới có tiết lộ về
chuyện điều tra phản gián của
FBI về Trump? Có phải Mueller
đang sửa soạn dư luận để buộc
tội Trump là nhân viên của Nga
nên cho tung tin tức này bằng
cách cho lộ ra với tờ New York
Times? Dĩ nhiên tất cả sẽ phải
chờ bản tường trình chính thức
của Mueller.
Ngay ngày hôm sau, thứ bảy 12
tháng 1, tờ Washington Post,
kình địch của tờ New York
Times, không chịu kém, cho nổ
một quả bom khác. Là trong
buổi họp của Trump với Putin
tại Helsinki tháng 7 năm 2018,
Trump đã họp mật với Putin
suốt 2 tiếng đồng hồ, không
cho bất cứ một người nào khác
của chính quyền đi cùng được
vào tham dự. Hai viên chức cao
cấp nhất của chính quyền
Trump là ngoại trưởng Rex
Tillerson, lúc đó chưa bị đuổi,
hoàn toàn không biết Trump và
Putin bàn chuyện gì. Giám đốc
An Ninh Quốc Gia là Dan Coats
khi bị hỏi cũng tuyên bố không
biềt được Trump và Putin đã nói
chuyện gì, điều chưa bao giờ
xảy ra với các tổng thống Hoa
Kỳ trước, bao giờ họp với thủ
lãnh ngoại quốc cũng phải có
viên chức cao cấp đi cùng và
biết là bàn chuyện gì.

Điều đáng nghi ngờ nhất do tờ
Wasington Post tung ra là
Trump có thông dịch viên để
thông dịch cuộc nói chuyện với
Putin. Nhưng ngay sau khi
cuộc họp với Putin chấm dứt,
Trump đã tịch thu tất cả những
ghi chép của bà Marina Gross,
người thông dịch viên và sau đó
cấm bà này không được tiết lộ
bất cứ điều gì, dù nhỏ nhoi
nhất. Bà này sau đó đã xin từ
chức và không trả lời bất cứ
điều gì.
Hai quả bom của tờ New York
Times và Washington Post
tung ra cách nhau có một ngày
cũng đưa đến nhiều nghi vấn.
Tại sao những tiết lộ này được
được đưa ra trong giai đoạn
này? Những bí mật này chỉ có
nhân viên phản gián của FBI
hay của chính tình báo Hoa Kỳ
mới có. Phải chăng đang có
một âm mưu của phản gián hay
của chính các cơ quan tình báo
để hạ bệ Trump, bằng cách
đưa ra những tin tức để cáo
buộc Trump là tay sai của
Putin, làm việc cho Nga, không
phải là America First nữa?!!
Hay đây là con đường sửa soạn
dư luận cho dân chúng Hoa Kỳ
về cáo trạng của Công Tố Viện
Đặc Biệt Robert Mueller, sau
hai năm điều tra, đã có đủ bằng
chứng để buộc tội Donald
Trump, tổng thống đang tại vị là
thông đồng với Nga để thắng
cử năm 2016. Và Mueller sẽ
đưa ra những bằng chứng nào,
những lời buộc tội của các nhân
vật thân cận với Trump nhất
như Flynn, Cohen hay chính
Manafort, sẽ phản thùng để
buộc tội Trump ra sao?
Dĩ nhiên thời gian gần sắp đến
này, chúng ta sẽ có những câu

trả lời rõ ràng hơn. Và biết rõ
hơn về một giai đoạn lịch sử kỳ
lạ, bí ẩn và tai họa nhất cho
quốc gia Hoa Kỳ này, hiện
đang xảy ra, sôi nổi và gay cấn
hơn cả một cuốn phim ăn
khách nhất của Hollywood!!!
Khuất Phong Nguyễn Đình
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