
 

Chính quyền vũng lầy 
 
Khuất Phong Nguyễn Đình 
Phùng 
 
 
Thêm một bộ trưởng trong 
chính quyền của Trump làm 
bậy và bị áp lực phải từ chức! 
Ngày thứ sáu 12 tháng 7 vừa 
qua, bộ trưởng Lao Động R. 
Alexander Acosta tuyên bố sẽ 
từ chức một tuần sau, vào ngày 
19 tháng 7. Acosta với Trump 
đứng cạnh tại South Lawn của 
tòa Bạch Cung, được Trump vỗ 
vai, an ủi vài câu lấy lệ, khen 
ngợi Acosta là bộ trưởng tài 
năng, học ở Harvard ra chứ 
không phải thường, rồi Trump 
lên trực thăng lên đường đi 
Milwauki và Cleveland! 
Lý do Acosta phải từ chức vì vụ 
scandal Jeffrey Epstein. Tuần 
lễ vừa qua,  công tố viện của 
toà án vùng phía Nam của New 
York ra lệnh bắt tỷ phú Jeffrey 
Epstein vì tội làm bậy gái vị 
thành niên, cũng như tổ chức 
đường dây dắt gái, sex 
trafficking, đưa đến các biệt thự 
của Epstein tại New York và 
Florida để làm bậy trong những 
buổi tổ chức của Epstein cho 
những kẻ nổi tiếng, tỷ phú cũng 
như nhiều quyền lực!  
Thực sự những tố cáo về 
chuyện làm bậy của Jeffrey 
Epstein đã xảy ra hàng 12 năm 
về trước tại Florida. Lúc đó 
Acosta là công tố viện của liên 
bang, đứng đầu về vụ điều tra 
Epstein bị nhiều cô gái còn vị 
thành niên tố cáo là đưa về biệt 
thự của Epstein tại Palm Beach 
và làm bậy. Epstein tung tiền ra 
thuê những luật sư giỏi nhất và 
danh tiếng nhất, trong đó có 

Ken Starr  ngày trước là công tố 
viện điều tra để truất phế Bill 
Clinton. Starr sau đó ra hành 
nghề tư và được Epstein mướn 
cho cả một tập đoàn luật sư 
hùng hạu để bảo vệ cho 
Epstein! Luật sư khác nổi tiếng 
là Alan Dershowitz, giáo sư luật 
của đại học Harvard, trước kia 
biện hộ cho Hinckley, người 
bắn tổng thống Reagan. Nhờ 
có Dershowitz cãi, dùng 
phương thức biện hộ insanity 
defense, có nghĩa Hinckley bị 
bệnh tâm thần, mê tài tử Jodie 
Foster nên bắn Reagan để cô 
này để ý đến mình! Nhờ thế nên 
tên này thay vì tù rục xương, 
được Dershowitz cãi cho nên 
chỉ bị giam ttrong nhà thương, 
sau này được thả ra! 
Dershowitz sau vụ này nổi 
tiếng như cồn! 
Với cả một đoàn luật sư tài 
năng hàng đầu  và Epstein tung 
tiền như nước,  Acosta đã bị 
thuyết phục để cho Jeffrey 
Epstein được một bản án rất 
nhẹ vào năm 2008. Thay vì 
phải ở tù chung thân nếu bị xử 
có tội, Epstein chỉ bị tù 13 
tháng. Nhưng gọi là bị tù, 
Epstein ban ngày được về nhà 
làm việc 12 tiếng, vẫn sống 
trong biệt thự sang trọng của 
mình! 
Chuyện Acosta làm bậy là giấu 
không cho các nạn nhân biết về 
deal quá đặc biệt hậu đãi 
Epstein này và đã phạm luật. Dĩ 
nhiên bên trong còn có những 
chuyện gì giữa phe luật sư của 
Epstein và Acosta nhưng giấu 
kín, không ai được biết. Acosta 
hiện đang bị bộ Tư Pháp điều 
tra về chuyện này xem Acosta 
có làm bậy gì không?! 

Thực sự đây là những chuyện 
12 năm về trước. Epstein tưởng 
rằng đã thoát, tiếp tục sống 
cuộc đời vương giả và hy vọng 
mọi chuyện sẽ chìm trong quên 
lãng. Nhưng trong hai năm gần 
đây một ký giả của tờ báo 
Miami Herald tên Julie Brown 
đã mở cuộc điều tra riêng và 
phỏng vấn trên 80 nạn nhân 
của Jeffrey Epstein và việt loạt 
bài pnóng sự trên tờ Miami 
Herald gọi đây là một sự phản 
bội của công lý.  Vì những nạn 
nhân của Epstein trước kia đều 
là những cô gái vị thành niên, bị 
dụ dỗ để trở thành nô lệ tình 
dục cho tên này, cũng như cho 
những khách đến dự tiệc party 
do Epstein tổ chức. Các nạn 
nhân này khi thấy Epstein chỉ bị 
xử với bản án quá nhẹ, coi như 
không có gì, đều uất ức và hợp 
tác với ký giả Julie Brown. 
Điều làm cho loạt phóng sự của 
Julie Brown nổi bật là vì Jeffrey 
Epstein trước kia là bạn thân 
với Donald Trump! Trump đã 
tham dự nhiều buổi party của 
Epstein, cũng như tổ chức party 
tại Mar A Lago cho Epstein. 
Theo một người chuyên tổ chức  
party, Trump có lần gọi người 
này tổ chức một buổi riêng chỉ 
có hai người là Trump và 
Epstein tại dinh thự Mar a Lago 
của Trump, nhưng đưa 26 cô 
gái đẹp, kiểu mẫu, đến để giải 
trí cho buổi tiệc hai người. 
Không thấy nói trong số 28 cô 
này, có ai là vị thành niên hay 
không! Nhưng người tổ chức 
biết tiếng tăm của Jeffrey 
Epstein là chỉ thích gái nhỏ tuổi, 
còn vị thành niên, đã nói với 
Trump là không muốn liên hệ 
với Epstein nữa! 



 

Riêng Trump trong một phỏng 
vấn của một tờ báo trên New 
York đã gọi Epstein là một kẻ 
siêu việt, terrific guy. Trump 
cũng tuyên bố Epstein cũng 
giống mình, thích gái đẹp, 
nhưng thiên về gái nhỏ tuổi 
nhiều hơn! Tuy nhiên sau khi 
Jeffrey Epstein bị điều tra tại 
Florida và nhận bản án nhẹ như 
đập khẽ vào tay năm 2008, 
Trump đã cách biệt ra với 
Epstein. Ngoài ra còn có một 
chuyện xích mích bất đồng gì 
đó giữa Epstein và Trump, 
không biết là về vấn đề làm ăn 
hay một lý do nào khác, Trump 
sau này tuyên bố là cả hàng 
chục năm không liên lạc gì với 
Epstein. 
Ngoài Trump rra, Epstein còn 
liên lạc mật thiết với cựu tổng 
thống Bill Clinton! Clinton đã 
tham dự nhiều buổi party do 
Epstein tổ chức tại biệt thự tại 
Florida cũng như tại 
Manhattan. Clinton cũng dùng 
phi cơ riêng của Epstein để đi 
nhiều lần sang Phi Châu, Á 
Châu cho tổ chức từ thiện của 
mình. Dĩ nhiên sau năm 2008, 
Bill Clinton cũng tách xa với 
Epstein và hiện nay phát ngôn 
nhân của Clinton nói không còn 
liên lạc gì với Epstein. 
Một nhân vật khác nổi tiếng 
dính vào Jeffrey Epstein là 
hoàng tử Andrew của hoàng 
gia Anh, em thái tử Charles. 
Andrew là loại tay chơi nên kết 
thân với Epstein và thường 
xuyên tham dự các buổi party 
của Epstein tại Palm Beach,ø 
Manhattan và Virgin Islands. 
Khác với Trump và Bill Clinton, 
cắt đứt liên lạc với Epstein sau 
vụ án năm 2008, Andrew tiếp 
tục hưởng thụ với Epstein. Gần 

đây hoàng tử Andrew bị tố cáo 
bởi Virginia Roberts Giuffre, 
một nạn nhân của Epstein. Cô 
này tố là năm mới có 17 tuổi, bị 
Epstein bắt phải phục vụ tình 
dục cho Andrew nhiều lần tại 
Manhattan cũng như ngay tại 
Luân Đôn. Epstein cũng sai 
một mụ tú bà làm ăn với 
Epstein tên Ghislaine Maxwell 
đưa gái vào Buckingham 
Palace cho Andrew. Thực sự 
Ghislaine Maxwell là loại sang 
trọng, tốt nghiệp đại học Oxford 
của Anh, là con nhà xuất bản 
Maxwell. Nhưng Epstein đã 
chiêu dụ để dắt gái vị thành 
niên cho Epstein, đưa về các 
dinh thự tại Manhattan và tại 
Palm Beach để phục vụ tình 
dục cho các thượng khách của 
Jeffrey Epstein! 
Không phải chỉ ở Hoa Kỳ và 
Anh, vụ Jeffrey Epstein cũng 
đang nổ lớn tại Do Thái, cựu thủ 
tướng Do Thái là Ehud Barak, 
hiện đang ra tranh cử lại chức 
vụ này với đương kim thủ tướng 
Benjamin Netanyahu. Barak bị 
tố là làm ăn với Epstein và tay 
này đầu tư nhiều trong công ty 
của Barak. Không thấy nói 
Barak có bị tố về chuyện tình 
dục hay không? Nhưng nếu 
làm ăn với Epstein và tham dự 
party tại các biệt thự của 
Epstein,  câu hỏi cũng sẽ được 
đặt ra! 
Jeffrey Epstein bị bắt vào ngày 
thứ bảy 6 tháng 7, 2019 tại phi 
trường Teterboro của New 
Jersey khi phi cơ riêng của 
Epstein bay từ Paris sang hạ 
cánh. Đồng thời nhân viên FBI 
và cảnh sát của New York cũng 
tông cửa vào dinh thự 
Manhattan của Epstein để 
khám xét. Theo một bản tường 

trình, nhà chức trách đã tìm 
được một tủ sắt chứa đựng hình 
ảnh của các cô gái vị thành 
niên, nhỏ đến cỡ 14 tuổi, cũng 
như nhiều CD trên có để tên cô 
gái cộng với tên những người 
khác. Tuy nhiên tên ai, không 
được tiết lộ! 
Câu hỏi được đặt ra là các CD 
hay tapes này có phải Jeffrey 
Epstein đã thu vào của các 
khách tham dự party và dùng 
để blackmail hay không? Và dĩ 
nhiên hiện nay các nhân vật nổi 
tiếng đã có thời giao du và tham 
dự các buổi party của Epstein 
như Trump, Clinton, Edward 
đều run sợ không biết có tapes 
nào của mình hay không?!!! 
Jeffrey Epstein hiện đang bị 
giam và chưa được đóng bail để 
thả ra vì công tố viện đưa ra 
bằng chứng Epstein đã dùng 
tiền để mua chuộc nhân chứng. 
Cũng như tay này quá nhiều 
tiền, có máy bay riêng, có đảo 
riêng tại Caribbean, dễ trốn 
chạy nếu được đóng bail và thả 
ra. Hiện vụ này còn tiếp tục nổ 
lớn với nhiều diễn biến hấp dẫn 
xảy ra mỗi ngày. Điều đáng chú 
ý là công tố viện của toàn án 
vùng Nam của New York khởi 
xướng vụ bắt giam Jeffrey 
Epstein này cũng là công tố 
viện điều tra về vụ Michael 
Cohen làm bậy với Donald 
Trump trong vụ tranh cử 2016. 
Cohen nhận tội là vi phạm luật 
bầu cử khi được Trump ra lệnh 
dùng tiền mua chuộc và bịt 
miệng cô đào porno ngủ với 
Trump. Nhiều phần toà án New 
York này đã có bản cáo trạng 
giữ kín, đợi ngày Trump mất 
chức sẽ buộc tội và xử án 
Trump  về chuyện phạm luật 
bầu cử này. 



 

Việc bắt giam Epstein có dính 
líu gì đến chuyện công tố viện 
New York chơi Trump hay 
không, điều đó không được biết 
rõ. Nhưng rõ ràng là Trump áp 
lực để Acosta phải từ chức,  có 
nghĩa Trump bắt đầu thấy rét 
và muốn gạt Acosta để bớt đi 
chuyện nhức đầu do Epstein 
đem lại! 
Dù sao đi nữa, việc bộ trưởng 
lao động Acosta bị đuổi, chỉ là 
thêm một chứng cớ là chính 
quyền Trump của hơn hai năm 
qua đa số không ra gì, thiếu tư 
cách và sẵn sàng làm bậy! Nếu 
kể ra những nhân vật hoặc bị 
đuổi, từ chức dưới áp lực hay từ 
chức vì không thể làm việc 
được với Trump, con số quá 
nhiều, chưa bao giờ có chính 
quyền nào tệ hại như vậy. 
Đầu tiên là Michael Flynn, cố 
vấn an ninh quốc gia, đuổi 
tháng 2, 2017 vì liên lạc với đạ 
sứ Nga và nói láo với phó tổng 
thống Pence. Kế tiếp là Tom 
Price, bộ trưởng y tế, đuổi 
tháng 9,2017 vì làm bậy 
chuyện đi du lịch! Rob Porter, 
thư ký toà Bạch Cung, đuổi 
tháng 2, 2018 vì tội đánh vợ. 
Kirstjen Nielsen, bộ trưởng nội 
an, đuổi vì không chịu thi hành 
lệnh bất nhân của Trump về di 
dân. Ryan Zinke, bộ trưởng  nội 
địa, đuổi vì làm bậy chuyện 
business cá nhân. Jim Mattis, 
bộ trưởng quốc phòng, từ chức 
vì không chịu nổi Trump ra lệnh 
rút khỏi Syria. Jeff Sessions, bộ 
trưởng tư pháp, đuổi vì vụ điều 
tra Nga.  Scott Pruitt, bộ trưởng 
bảo vệ môi sinh, đuổi vì làm 
bậy nhũng lạm. John Kelly, 
đổng lý văn phòng Bạch Cung, 
đuổi vì đụng độ với Trump quá 
nhiều. Anthony Scaramucci, 

giám đốc truyền tin của Bạch 
Cung, đuổi sau 11 ngày vì nói 
bậy bạ quá nhiều. Rex 
Tillerson, bộ trưởng ngoại giao, 
đuổi vì gọi Trump là moron, ngu 
xuẩn. McMaster, cố vấn an 
ninh sau Flynn, đuổi vì không 
được việc cho Trump! 
Chính quyền Trump hiện nay 
được mô tả là chạy tự động 
auto pilot, vì không có kẻ cầm 
đầu. Gần như mọi bộ, mọi cơ 
quan trọng yếu đều chỉ có 
người đứng đầu tạm bợ, nhân 
viên dưới cứ theo nề nếp cũ mà 
làm, không có sự điều khiển, 
chỉ huy! Lý do là những người 
có tài, có tư cách, không ai 
muốn làm việc với Trump vì 
thấy trước là kẻ nào làm việc 
với Trump cũng bị cháy, thân 
bại danh liệt!  
Trump khi tranh cử, hứa hẹn là 
sẽ tháo nước làm sạch vũng lầy 
của chính quyền, drain the 
swamp. Thực ra hiện nay, toàn 
thể chính quyền của Trump là 
một vũng lầy còn nhơ nhớp, 
nhầy nhụa hơn hết trong lịch sử 
của Hoa Kỳ. Và bắt đầu từ 
chính người cầm đầu là Trump 
vậy! 
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