Nhật Ký Cuối Đời
Nguyên Vũ
Dẫn Nhập:
Tôi khởi viết những trang Nhật Ký Cuối Đời này, từ đầu năm 2016, sau ngày mẹ tôi
từ trần tại Los Angeles, CA, ngày 27/11 Ất Mùi, tức Thứ Tư, 6/1/2016. Mẹ sinh ngày 7/3
Mậu Ngọ [7/4/1918], tại Phụng Viện thượng, Bình Giang, Hải Dương, thọ 99 tuổi ta. Cha
tôi, sinh ngày 27/3 Mậu Ngọ [27/4/1918], mất sớm, ngày 8/3 Kỷ Mùi [4/4/1979], khi mới
62 tuổi, ở Sài Gòn. Khi gia đình ly tán—tôi lưu vong ra hải ngoại, anh trai tôi bị đưa ra
bắc “cải tạo”—thuật ngữ tuyên truyền xảo quyệt của những người tự nhận Cộng Sản, dù
chẳng hiểu Cộng Sản là gì, và trên thực chẩt, chỉ vẹt nhái theo Trung Cộng, vì Karl Marx
và Friedrich Engels không hề nói đến góp chung tài sản, mà chỉ hoang tưởng ngợi ca một
xã hội nguyên thủy công hữu [communism]. Mẹ và ba cô em gái thao thức trong nếp
sống cơ hàn, bị ngược đãi, không được phép tiếp tục đại học.
Dù là sinh viên Tiến sĩ Sử học tại Madison, Wisconsin, tôi đã phải làm việc thêm ban
đêm để có chút tiền nhỏ trợ cấp gia đình—qua đường giây tư nhân cắt họng vì chính phủ
Mỹ còn áp dụng kế hoạch cấm vận kinh tế [economic embargo] và trừng phạt trả đũa
[sanctions]. Thời kỳ “bo-bo độn gạo,” công khai “trấn lột” trên đường phố, xe buýt, xe
lam giữa ban ngày này, nhiều người chưa quên. Từ năm 1986, Bộ Chính Trị Đảng “Cộng
Sản” Việt Nam—chỉ nguyên cái tên Đảng đã chứng tỏ sự ngu dốt sặc sỡ của những người
tự hào là “đỉnh cao trí tuệ” và sự nô lệ hoá tư tưởng Trung Cộng tại Việt Nam “Đô thống
Sứ Ti” từ ngày 15/1/1950—bắt đầu đổi mới để cứu vãn tình thế. Chỉ do sự sinh tồn của
Đảng cầm quyền, mà không vì tương lai đất nước hay dân tộc.
Là người nghiên cứu sử học và Luật học chuyên nghiệp nhiều thập niên, bất đắc dĩ,
hay chẳng đặng đừng, phải viết ra những lời tâm huyết trên. Hậu thế sẽ có lời phán định
cuối cùng về những trang Nhật Ký Cuối Đời này.
Chúng tôi dùng bút hiệu đã xuất hiện trên làng văn, làng báo Việt Nam Cộng Hòa từ
năm 1965—với tác phẩm đầu tay Những Chiến Sĩ Sình Lầy (Cần Thơ, 1965), rồi Đời
Pháo Thủ (Sài Gòn, Chọn Lọc, 1966), Những Cái Chết Vô Danh (Sài Gòn, Chọn Lọc,
1966), Trở Về Từ Cõi Chết (Sài Gòn, 1967), Vòng Tay Lửa (Sài Gòn, Đại Ngã, 1968), v..
v... (Xem thêm Library of Congress, NUC 1977, về hơn 20 tựa sách của Nguyên Vũ tại
các thư viện Đại Học Mỹ).
Mùa Hè 2018
I. Ngày Thứ Ba Buồn Thảm:
Thứ Ba, 21/8/2018 [ngày thứ 578 nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhất của Donald J
Trump] là một ngày khó quên:
5 giờ chiều, tòa án Liên Bang Khu Nam Virginia tại Alexandria tuyên bố bồi thẩm
đoàn quyết định cựu quản lý tranh cử Paul J Manifort của Trump năm 2016 phạm 8 tội;
10 tội danh khác không nhất trí. Thẩm phán quyết định 10 tội danh trên (do ý kiến một nữ
bồi thẩm) “mistrial.” Manifort trở thành một “convicted felon,” có thể bị tù tới 80 năm—
ngoại trừ sẽ kháng án, và tha bổng. Dĩ nhiên, Trump có thể ân xá cho Manafort, nhưng
khó dám phiêu lưu giữa lúc khó khăn, đối diện muôn ngàn khó khăn trong nỗ lực tự cứu
tuyệt vọng. Thượng nghị sĩ Lindsay Graham (CH-SC), thuộc Ủy Ban Tư Pháp Thượng
Viện, cảnh giác Trump đừng ân xá Manafort—khi Rudy Giuliani tung tin Trump đã hỏi ý
kiến Luật sư riêng từ nhiều tuần trước.

Tại Manhattan, cựu Luật sư riêng kiêm người “chữa cháy” [fixer] William Colhen—
từng tuyên bố sẵn sàng hứng đạn để bảo vệ Trump—ra tòa Liên Bang Khu Nam New
York [US District Court, Southern District of New York] cu6a Thẩm phán William H
Pauley, III, tình nguyện nhận 8 tội trốn thuế, lừa gạt ngân hàng, vi phạm luật tài chính
tranh cử “in coordination with and at the direction of a candidate for federal office [tức
Trump].” CNN, 21/8/2018; NYT, 21/8/2018; Reuters, 21/8/2018.
Việc này đã được dự đoán từ ngày 2/7/2018, sau khi Cohen tuyên bố độc lập với
Trump, đặt lòng trung thành với vợ con và tổ quốc trên hết. Cohen cũng bày tỏ ước muốn
hợp tác với Mueller (chưa nói chuyện với Cohen), cung cấp tin về liên hệ giữa Trump và
cuộc gặp mặt bí mật với tình báo Nga của con trai Trump, Don Jr, con rể Jared Kushner,
và Manafort chiều 9/6/2016 tại Trump Tower về điều kiện giúp Trump thắng cử.
Thẩm phán William H Pauley, III, dự trù hearing ngày 12/12/2018.
Đây là hai biến cố ảnh hưởng sâu xa đến ngôi vị Tổng thống của Trump, và có người
ví như một cuộc động đất. Chấn động và ảnh hưởng của chúng sâu rộng vượt ngoài dự
tưởng. Hệ thoống tuyên truyền Nhà Trắng ra sức bảo vệ Trump, nhưng đã có dấu hiệu
nghiêm trọng lan rông trên toàn quốc. Cơ quan thuế vụ New York tuyên bố điều tra việc
khai man thuế của tổ chức từ thiện Trump Foundation, song song với vụ kiện The People
of New York v. Donald J Trump, et al (14/6/2018) tại Manhattan. Cohen cũng bị
subpoena ra điều trần, trong khi FBI và công tố viên New York cho David J Pecker, Chủ
tịch và CEO American Media, Inc [AMI], công ty mẹ của National Enquirer, bạn thân lâu
đời của Trump, được miễn tố [immunity] để làm chứng âm mưu bịt miệng các nạn nhân,
hầu ảnh hưởng cuộc bầu cử 2016. Không kém nguy hại, Bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions
công khai phản ứng chỉ trích của Trump, tuyên bố quyết không để Bộ Tư Pháp bị chi
phối vì ảnh hưởng chính trị—tức không có nhiệm vụ bảo vệ hành động phi pháp của
Trump và đồng bọn. Nguy hiểm hơn nữa, Công tố viên đặc biệt Robert Mueller và 13
công tố viên phụ tá mà Trump nhục mạ là “disgraced and discredited, bầy “13 [thugs]
đảng viên Dân Chủ giận dữ,” chắng có dấu hiệu nào ngưng điều tra trước ngày 1/9/2018
như phe đảng Trump huyễn truyền và ảo vọng, mà còn đẩy mạnh hơn thủ tục kết tội các
con Trump, và những phụ tá thân cận như nhóm Roger Stone, Andrew Miller, Sullivan,
Michael Caputo, Dan Scavino, Felix Sater, hay Barbara Res, trước khi xiết chặt thòng
lọng quanh cổ Trump qua thủ tục subpoena không xa, trước khi thắt nút cáo trạng.
A. “OK Alexandria”: Mueller: 1, Trump: 0.
US v Manafort, 18-cr-83, US District Court of Eastern Virginia (31/7-21/8/2018).
23/7/2018: Alexandria, Va: Paul Manafort ra tòa. Thẩm phán Liên Bang T S Ellis, 78
tuổi, công bố tên 5 nhân chứng sẽ làm chứng với đặc ân miễn tố [immunity]: James
Brennan, Dona Dugar, Conor O’Brien, Cindy Laporta, và Dennis Raico. Tất cả thuộc
giới tài chính và địa ốc.
Manafort xin hoãn để nghiên cứu thêm tài liệu, đặc biệt là tài liệu tịch thu của Rick
Gates—một cựu phụ tá tín cẩn từ thập niên 2000. Bị truy tố vào tháng 10/2017 cùng với
Manafort, Gates đã nhận tội và hợp tác với Mueller ngày 23/2/2018 để được giảm khinh.
Ellis chỉ đồng ý bắt đầu ngày 31/7/2018, thay vì 25/7/2018 như dự trù.
Cindy Laporta, một kế toán viên [accountant], sẽ nói rõ chi tiết Manafort khai gian
thuế và giả mạo thu nhập để vay nợ. Dennis Raico, Phó Chủ tịch Federal Savings Bank ở
Chicago, làm chứng việc chủ nhân và chủ tịch CEO Steven Calk cho Manafort vay 16
triệu MK, để được tham gia UB cố vấn tranh cử của Trump. Ngày 30/11/2016, Manafort
còn đề nghị với Jared Kushner, con rể Trump, cho Calk làm BT/Bộ Binh. CNN, 10/8/2018.

Ngày 6/7/2018, Công tố viên [Prosecutors] đã nộp bằng chứng liên hệ giữa
Manafort “bank fraud” và “Trump campaign,” qua Calk. CNN, 6, 24/7/2018.]
Rick Gates là một nhân chứng quan trọng [star witness]. Từ tháng 3/2016 Thomas J
Barrack, Jr—một nhà đầu tư ở Los Angeles, CA—giới thiệu Manafort làm việc cho
Trump. Barrack, Jr trở thành Chủ tịch Ủy Ban Tựu Chức của Trump. Elliott Broidy,
chuyên viên gây quĩ của Đảng Cộng Hòa, lobbyist với ngoại quốc như United Arab
Emirates, một trong vài ba thân chủ của William Cohen—nổi danh với những thủ thuật
bịt miệng nhân chứng bằng tiền bạc và giao kèo không tiết lộ [Non-Disclosre Agreements,
hay NDA], qua hệ thống tòa trọng tài, hiện đã xin nhận tội 8 tội danh lữa gạt ngân hàng,
trốn thuế, vi phạm luật tranh cử dưới sụ chỉ thị của Trump, đang bị FBI và IRS điều tra
thêm về liên hệ với quĩ từ thiện Trump Foundation—làm Phó Chủ tịch. Sau khi Manafort
từ chức ngày 19/8/2016, Gates tiếp tục làm việc cho Trump, qua Barrack, Jr và Broidy.
Barrack và Broidy trả lương cho Gates về cố vấn đường lối của chính phủ mới.
Gates—mặc dù bị điều tra từ tháng 10/2016— trở thành phụ tá UBLễ Nhiệm Chức,
gây quĩ 25 triệu MK cho tổ chức America First Policies, do Brad Pascale, đương kim
Quản lý UB Tái Tranh Cử 2020 của Trump, và những người thân cận khác thành lập.
Ngày 1/2/2018, Gates nói dối với FBI về cuộc gặp mặt với một Dân biểu Ukraine vào
tháng 3/2013. Sau đó, hợp tác với Mueller để được giảm án tù có thể lên tới 6 năm. NYT,
23/2/2018. Testimony kéo dài khoảng 2 tuần lễ.
Luật sư Manafort trút mọi trách nhiệm cho Gates. Sáng 10/8/2018, Thẩm phán Ellis
đồng ý phong kín một phần lời chứng của Gates dành cho phiên tòa sau, liên hệ đến
Trump.
Thứ Ba, 31/7/2018: Khai mạc Phiên tòa hình sự Manafort; US v Manafort, 18-cr-83,
US District Court of Eastern Virginia.
18 tội danh, trong bốn nhóm chính: (1) lừa đảo ngân hàng [bank fraud], (2) man khai
thuế [filing false tax returns]. (3) dấu hàng chục triệu thu nhập khi ủng hộ các chính
khách thân Nga tại Ukraine từ 2006 tới cuối 2015 [hiding tens of millions he earned
advising pro-Soviet politicians in Ukraine from 2006 through 2015], và (4) ngụy tạo hồ
sơ vay nợ các ngân hàng kể cả thời gian làm việc cho ban vận động tranh cử của Trump
[fraudulently obtaining millions in loans from financial institutions including while he
worked for the Trump campaign] (6/7/2018: Công tố viên [Prosecutors] nộp bằng chứng liên
hệ giữa Manafort “bank fraud” và “Trump campaign.” Steven Calk, Chủ tịch, CEO Federal
Savings Bank tại Chicago, cho Manafort vay hơn 16 triệu MK để vào UB cố vấn tranh cử của
Trump). CNN, 6, 24/7/2018; US v Manafort, 18-cr-83, US District Court of East Virginia.

Ngày 31/7/2018, thủ tục chọn 12 bồi thẩm chính thức [6 nam, 6 nữ] và 4 dự khuyết
diễn ra mau chóng. Không được đặt câu hỏi có bỏ phiếu năm 2016 hay không. CNN, 23-24,
31/7/2018.

Công tố viên dự định sử dụng 35 nhân chứng, kể cả 5 người được miễn tổ
[immunity]: James Brennan, Dona Dugar, Conor O’Brien, Cindy Laporta, và Dennis
Raico. Rick Gates, cựu phụ tá của Manafort, là một nhân chứng quan trọng [star witness].
Chỉ tập trung vào “bank fraud.” Không xét xử việc Manafort liên hệ [collude] với Nga
khi là quản lý tranh cử năm 2016. Luật sư Manafort muốn hạn chế số Exhibits [evidence].
Từ tháng 10/2017, Manafort chẳng những không nhận tội, còn nộp một loạt những
khiếu nại [motions] chống lại việc FBI hai lần tịch thu tài liệu [search and seizure] trái
phép, và xin hủy bỏ [dismiss] vụ án vì Bộ Tư Pháp và Mueller đã vượt quyền hạn.
[Ngày 4/5/2018 Manafort xin bác vụ kiện lừa đảo ngân hàng [bank fraud] và man khai
thuế [filing false tax returns]. Thẩm phán Ellis đặt nghi vấn về quyền hạn Mueller trong vụ

án lừa đảo ngân hàng của Manafort. Cho lệnh công tố viên trong vòng hai tuần lễ nộp một
danh sách cáo trạng [list of allegations] không bị kiểm duyệt [redacted] như list ngày
2/8/2017. Reuters, 4/5/2018. Ngày 16/5/2018, Mueller nộp tài liệu.
Trump và Giuliani đã khai thác lời tuyên bố của Ellis để vu cáo Mueller vượt qua quyền
hạn. Trump từng trích đọc lời tuyên bố của Ellis trong bài diễn văn tại Đại hội National Rifle
Association [NRA], vào đầu tháng 6/2018, trong khi Giuliani phát minh ra giai thoại Ellis
từng bỏ ra nhiều tuần để gọt rũa câu tuyên bố trên.
Thứ Ba, 26/6/2018, Ellis III bác đơn xin hủy bỏ [dismiss] vụ án của Manafort vì
quyền điều tra của Mueller. Trong án lệnh dày 31 trang, Ellis tuyên bố Memo ngày 2/8/2017
của Bộ Tư Pháp [DOJ] cho phép Mueller tiến hành cuộc điểu tra của Mueller về việc chuyển
tiền của phe Ukraine thân Nga. AP, 27/6/2018; CNN, 26/6/2018.
6/7/2018: Luật sư của Manafort xin đổi địa điểm xử án [venue] tới Roanake, Va, cách
Alexandria khoảng 240 dặm [386 cây số] vì sợ bồi thẩm đoàn thiên vị [jury pool bias].
Công tố viên nộp bằng chứng liên hệ giữa Manafort bank fraud và cuộc tranh cử của
Trump. Steven Calk, Chủ tịch Federal Savings Bank tại Chicago, cho Manafort vay hơn 16
triệu MK để vào UB cố vấn tranh cử của Trump. CNN, 6/7/2018.]

Giờ chót, Manafort bỏ vụ kháng án.
Vụ án thử lửa đầu tiên của Mueller. Một thứ “OK, Alexandria” cho cả hai bên. Mặc
dù Trump tự đứng xa, nói dối Manafort chỉ làm việc cho Trump “49 ngày.”
Ngày 1/8/2018, Trump ví vụ án Manafort như đối xử với Alfonse Capone, một trùm
tội ác có tổ chức [organized crime] Chicago, bị ra tòa năm 1931. Tweets: Sessions phải
ngưng tức khắc “Cuộc Săn Phù Thủy Ngụy Tạo [Rigged Witch Hunt].” Nhà Trắng và
Giuliani chữa cháy là Trump chỉ góp “ý kiến” [opinion], không phải lệnh [order],
“should,” không phải “must.” Giuliani cũng bắt đầu làm hổi sinh lập luận “liên hệ với
Nga không là hình tội, trộm cắp điện tử mới là tội [collusion is not a crime, cyberhijack is
crime],” Trump không hijack, không có mặt trong các phiên họp tại Trump Tower.
Phiên xử thứ hai, 1/8/2018. Thẩm phán Ellis không cho bồi thẩm đoàn xem tang
chứng [exhibits] về cảnh sống xa hoa của Manafort. Manafort trút mọi trách nhiệm cho
Gates. Công tố viên có thể không gọi Gates làm chứng. Nhưng luật sư Manafort có thể
đòi Gates ra tòa như một hostile witness.
Chính Đạo: It’s just the beginning. Blaming the others has become the familiar
phenomenon of the Trumpist propaganda and/or legal defense slogans.
Trump could not distance himself from the Manifort trial forever. He and his children
will soon be dragged into the “OK Alexandria.”
Lock them up. NYT, 31/7/2018.
6:24 AM, 1/8/2018: Trump tweets, Jeff Sessions phải ngưng tức khắc Russia probe.
This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged
Witch Hunt right now, before it continues to stain our country further.
Bob Mueller is totally conflicted , and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty
work, are a disgrace to USA. CNN, 1/8/2018; NYT, 1/8/2018.
Chinh Dao: It came as a surprise to nobody. Trump’s obstruction of justice started from
the very beginning of the Mueller inquiry. It might start much earlier but was only exposed
publicly via the firing of James E Comey on May 9, 2017.
The White House propaganda machine, of course, would do everything to control the
damage until Trump’s next tweet and/or next obstructive offense. Including idiotic
distinction between “should” [opinion] and “must” [order], or “tweets” are not “concrete

acts.” Eileen Sullivan and Michael S Schmidt, “Trump Tells Sessions to ‘Stop This Witch Hunt
Right Now;” NYT, 1/8/2018.

Phiên xử thứ ba, 2/8/2018. US Assistant Attorney Uzo Asonze (da đen)
Cindy Laporta, nhân viên kế toán của Manafort [Davis, Manafort Partners, Inc sau
đổi thành DMP International] khai về 5 khoản khai gian thuế.
Từ năm 2016, Manafort hết tiền, không trả được chi phí riêng, phải giả mạo thu nhập
để vay nợ. Đích thân Manafort kiểm soát việc chuyển tiền. Reuters, 2/8/2018. WP, 2 8/2018.
Ngày 4/10/2016, Manafort còn chối không có chương mục ở nước ngoài. WP, 3/8/2018.
Manafort ngụy tạo những tờ khai tài chính [doctored financial statements].
Philip Ayliff: Từ 2010-2014, Manafort không bao giờ tiết lộ có chương mục ngoài
nước [foreign accounts]. WP, 3/8/2018.
Phiên xử thứ năm, 6/8/2018 [25/6 Mậu Tuất]: 563rd Luật sư Manafort chất vấn
Cindy Laporta.
Rick Gates làm chứng. Xác nhận có 15 chương mục ớ nước ngoài, Gates biển thủ
hàng trăm ngàn của Manafort. Phiên xử thứ sáu, Thứ Ba, 7/8/2018 [564th, 26/6 Mậu Tuất]:
Luật sư Manafort phản công [cross-examine] Gates.
Phiên xử thứ bảy, Thứ Tư, 8/8/2018 [565th 26/6 Mậu Tuất]: Luật sư Manafort tiếp
tục phản công [cross-examine] Gates.
Chuyên viên FBI, IRS khai Manafort man khai và gian lận thuế.
Ngày 9/8/2018, Thẩm phán Ellis nhìn nhận đã cho phép chuyên viên IRS theo dõi
các buổi nhân chứng điều trần.
Phiên xử thứ chín, 10/8/2018: Tòa đột ngột đình hoãn để thẩm phán thảo luận mật
với Luật sư. Nhân chứng việc Steven Calk, CEO Federal Savings Bank tại Chicago, cho
Manafort vay hơn 16 triệu MK để vào UB cố vấn tranh cử của Trump. Đích thân Calk
can thiệp để Manafort được vay tiền hai lần, dù không qualified. Sau khi Trump đắc cử,
Calk nhờ phụ tá tìm hiểu thêm việc mình được chức Bộ trưởng trong chính phủ mới.
Tháng 11/2016, Manafort đề nghị Calk làm Bộ trưởng Bộ Binh. CNN, 10/8/2018; 6/7/2018.]
Công tố viên rest the case ngày Thứ Hai, 13/8/2018. Phiên xử thứ 11, 14/8/2018.
Thẩm phán Ellis họp mật với Luật sư [sealed meeting], liên quan đến việc ngày
30/11/2016, Manafort yêu cầu Jared Kushner đề cứ Calk làm Bộ trưởng Lục Quân.
Luật sư Manafort nghe Thẩm phán bác đơn xin ngưng xét xử vì công tố viên không
đủ bằng chứng buộc tội. Sau khi bị từ chối, Manafort không tự bào chữa. Luật sư cũng
không gọi một nhân chứng nào.
Chinh Dao: Wait for the second trial scheduled in September 2018. The ropes are
closer and closer to the necks of Trump, his children, close associates and campaign
officials. Lock them up. WP, 14/8/2018.

Phiên xử thứ 12, 15/8/2018. Công tố viên và luật sư Manafort buộc tội và bào chữa
[Closing arguments]. Công tố viên: Manafort full of lies. Luật sư Manafort: Vụ án bị
chính trị hóa. Mục tiêu chính là Trump.
Phiên xử thứ 13, 16/8/2018. 9:30 AM: Bồi thẩm đoàn bắt đầu nghị tội. Không đạt
verdict. Gửi note xin Thẩm phán giải thích rõ về thuật ngữ “beyond reasonable doubt.”
Phiên xử thứ 14, 17/8/2018, Bồi thẩm đoàn bắt đầu nghị tội. Thứ Sáu, vẫn chưa đạt
verdict.
Trump tuyên bố phiên tòa xử Manafort là một ngày rất buồn. Manafort là người rất
tốt. Luật sư Downing cám ơn Trump. Lạc quan vì cuộc luận tội kéo dài.

Phiên xử thứ 15, 20/8/2018. Bồi thẩm vẫn chưa có quyết định, sẽ tiếp tục ngày Thứ
Ba, 21/8/2018.
Phiên xử thứ 16, 21/8/2018: Bồi thẩm đoàn chưa đạt được verdict tất cả 18 tội trạng.
Thẩm phán Ellis cho lệnh tiếp tục nghị tội, họp kín với Luật sư.
5 giờ chiều, tòa tuyên bố bồi thẩm đoàn quyết định Manifort phạm 8 tội; 10 tội danh
khác không nhất trí, do sự chống đấi của một nữ bồi thẩm. Thẩm phán quyết định 10 tội
danh trên mistrial. Manifort có thể bị tù tới 80 năm.
[Trump ngày thêm ngổ ngáo. Ngày Thứ Bảy, ví Mueller với inquisition của
McCarthy năm 1950, sau khi Mao chiếm Hoa lục. Chủ Nhật, Giuliani tuyên bố trên NBC:
“truth isn’t truth.” Thứ Hai, 20/8/2018, Trump gọi Mueller team là “gang of thugs.” Đe
dọa sẽ ngưng đứng ngoài Russian probe, “run it.”] Thứ Tư, 22/8/2018, lúc 1:10 sáng giờ
bờ Đông, Trup tweets: “NO COLLUSION. RIGGED WITCH HUNT.” Đài Fox News
phát hình buổi phỏng vấn Trump để chữa cháy. Trump tuyên bố hợp tác với chính phủ
[flipping] là tội phạm, theo tinh thần luật im lặng của các hội đoàn tội ác có tổ chức. Nếu
Trump bị impeached, thị trường sẽ sụp đổ, dân chúng nghêo khổ. Không trả lời câu hỏi
có ân xá cho Manafort hay không. Thêm một lần đả kích Sessions không bảo vệ mình.
B: “OK Manhattan”: William Colhen nhận tội, hợp tác
Manhattan, New York, 5 giờ chiều Thứ Ba, 21/8/2018 [11/7 Mậu Tuất]: Colhen ra
toà US District Court, Southern District of New York; nhận tội 8 điều khoản.
Điều 1-5: Tax evasion từ 2012-2016. Vi phạm 26 USC, section 7201.
Điều 6: Lừa gạt ngân hàng bank fraud, 18 USC section 1014
Điều 7: Cố tình tạo nên một đóng góp corporate [willingly causing an unlawful
corporate contribution in violation of 52 USC section 30118(a) & 30119(d)(1)(A), and 18
USC, section 2(b)]
Điều 8: Đóng góp quá đáng vào cuộc tranh cử khoảng ngày 27/10/2016 [excessive
campaign contribution on or about October 27, 2016]. Vi phạm 52 USC, sections
30116(a)(1)(A)] NYT, 21/8/2018. Thư ngày 21/8/2018, US Attorney to the Southern District of New
York, gửi Luật sư Guy Petrillo; US v. Mike Cohen, 18 cr-... (WHP). US District Court, Southern District of
New York (Manhattan)

Cohen thú nhận với Thẩm phán đã vi phạm luật tài chính tranh cử “in coordination
with and at the direction of a candidate for federal office [Trump].” CNN, 21/8/2018; NYT,
21/8/2018; Reuters, 21/8/2018.

Sẽ thảo luận hợp tác với Mueller (chưa nói chuyện với Cohen).
Dự trù hearing ngày 12/12/2018. Thẩm phán William H Pauley, III.
C. Phản Ứng & Diễn Biến:
Giới quan sát và chuyên viên ví biến cố chiều Thứ Ba, 21/8/2018, như một cuộc
động đất, rúng động và có triển vọng làm rạn nứt nền móng chính phủ Trump—phần nào
là sản phẩm sự can thiệp của các hệ thống tình báo Nga; từ tòa đại sứ ở Mỹ, tới các cơ
quan tình báo Liên bang Nga, và tình báo quân đội, tới các cụm tình báo tài chính do các
đại gia [oligarchs] mà Trump và cố vấn thân cận tiếp xúc từ năm 1986, đặc biệt là sau
chuyến qua Nga lần đầu năm 1987. Nếu tin được Trump, phi cơ chiến đấu Nga đã hộ
tống phi cơ chở Trump tới tận Moscow. Tháng 12/1988, Trump mời Mikhail Gorbachev
tới thăm Trump Tower, nhưng không thành. Từ năm 2005, Trump ký giao kèo một năm
với Bayrock để khai thác một Trump Tower ở Moscow. Tháng 2/2006, Trump nhờ Felix
Sater hướng dẫn Don, Jr, và Ivaka Trump đi thăm Nga. Năm 2008, Don Jr tuyên bố trong

một buổi hội thảo địa ốc đã qua Nga sáu lần, và tiền Nga tiếp tục đổ vào chương mục họ
nhà Trump.
Qua sự bảo trợ của cha con Araz Agalarov, ngày 8-10/11/2013, Trump bay qua
Moscow với bầy gái đẹp để tổ chức thi hoa hậu. Trump được trả 14 triệu MK, và một
món quà đặc biệt của Putin. Tháng 5/2014, Trump tuyên bố từng nói chuyện trực tiếp và
gián tiếp với Putin.
Sau khi Trump ra tranh cử Tổng thống vào tháng 6/2015, tình báo bán chính thức
Nga gia tăng tiếp xúc cha con Trump và phụ tá thân cận như Roger Stone, William
Cohen, qua các đường giây mới như Alexandr Torshin/ Marria Butina. Hai đầu mối quan
trọg tại Mỹ là tổ chức Hiệp Hội Súng Quốc Gia [NRA], và các tổ chức tôn giáo, trí thức,
thương mại chủ trương cải thiện bang giao với Nga—mà mục tiêu giai đoạn là hủy bỏ
lệnh trừng phạt trả đũa [sanctions] chính sách hiếu chiến của Nga, cùng các vi phạm nhân
quyền. Đại biểu cho nhóm chủ trương trừng phạt trả đũa có Thượng Nghị Sị John
McCain (R-Arizona), Ben Cardin, (D-Maryland, dự thảo Sergei Magnitsky Rule of Law
Accountability năm 2012(Exhibit 5, 7/9/2017) Ngày 23/12/2016, UBNGTV thông qua dự luật Global
Magnitsky Act). Cộng đồng an ninh-tình báo Mỹ, kể cả Bruce Ohr, Peter Strzok, hay cựu
Đại sứ tại Nga McFaul, một chuyên viên Nga học, nghiêng về trừng phạt trả đũa, trở
thành mục tiêu đánh phá của tình báo Nga.
12/11/2016, 10:16:07: Goldstone emailed về Sergei Magnitsky Rule of Law
Accountability năm 2012.

II. Bảo Vệ Trump:
Thứ Hai, 30/7/2018 [12/6 Mậu Tuất, 556th], Devin Nunes, (R-Tulare, Fresno, CA,
Chủ Tịch UBTBHV) trong buổi gây quĩ tranh cử cho DB Cathy Rodgers, nhân vật GOP
thứ tư của Hạ Viện, tại Spokane, WA, tuyên bố Đảng CH cần giữ đa số ở Hạ Viện để bảo
vệ Trump. [Nếu Sessions không un-recuses; Mueller không clear Trump]. MSNBC,
8/8/2018; CNN, 9/8/2018; WP, 9/8/2018.

Luật sư Sekulow của Trump và thuộc hạ trở lại vấn đề Thứ trưởng Tư Pháp Bruce Ohr
và vợ, Nellie, làm việc cho Fusion GPS, và Christopher Steele. Nghi án này được Nunes nêu
lên trong memo ngày 2/2/2018; nhưng bị phe Dân Chủ phán bác ngày 6/2/2018, và Tống
Thanh Tra Bộ Tư Pháp giải oan cho Ohr cũng như FBI ngày 15/6/2018.
Thứ Sáu, 7/10/2016: Tình báo Mỹ—Joint statement From the Dept of Homeland
Security and the Office of the Direction of National Intelligence on Election Security—khẳng
quyết Putin cho lệnh tình báo Nga trộm cắp tư liệu bầu cử, kể cả E-mails của Ban Vận động
tranh cử Đảng Dân Chủ. Cơ quan FBI âm thầm điều tra từ 5 năm trước, nhưng chưa thấy
bằng chứng rõ ràng. Trump [“Candidate 1”] và thuộc hạ dính líu đến một ngân hàng Nga và
Ukraine.
28/3/2017: Devin Nunes hủy bỏ buổi tường trình của Quyền BT/TP Sally Yates. Lý do:
Nhà Trắng không thuyết phục được Yates đừng điều trần về sự can thiệp của Nga và liên hệ
Kislyak-Flynn.
Carter W Page và FBI giám sát [surveillance] trở thành tâm điểm của hai memos đối
nghịch nhau của phe Cộng Hòa do Nunes hoàn tất ngày 2/2/2018, và phe Dân Chủ của
Schiff ngày 5/2/2018.
Nunes: Đơn xin [Application] theo dõi này căn bản dựa trên báo cáo của cựu gián điệp
UK Christopher Steele [Source 1], do Fusion GPS [một công ty tình báo tư của Glenn
Simpson] bảo trợ.
Không nêu rõ tài liệu Steele do Đảng DC và Hillary Clinton [candidate 2] yểm trợ tiền
bạc.
Tên Steele lẫn Fusion GPS đều không được nhắc đến.

Không nhắc đến liên hệ giữa Steele và bài viết ngày 23/6/2016 trên Yahoo.com [FBI tin
Steele không trực tiếp gửi bài; không đúng]
Nhắc đến George Papadopoulos nhưng không nêu rõ được sự hợp tác của
Papadopoulos và Carter W Page. WP, 22/7/2018.
Memo của Nunes bị pilitical bias, không phải Đơn xin [Application] theo dõi của FBI.
Tháng 2/2018, Nunes thú nhận trên Fox News là chưa đọc Đơn xin theo dõi. WP, 22/7/2018.
Nhưng cha con Trump hớn hở tuyên bố nó giải oan và hồi phục danh dự cho gia đình
Trump.
3:49 AM, 22/7/2018, Berkeley Heights, New Jersey, Trump tweets: “the Trump
campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for political gain of
Crooked Hillary and the DNC. NYT, 22/7/2018.
Chinh Dao: The House Speaker and the ethics committee should investigate into this
matter. Nunes should resign and get out of the intelligence committee, while waiting for
further disciplinary measures.
The undecided California voters should make a firm determination to vote him out in
this mid-term. He’s not a true GOP. He’s a Trump’s crony and cheap tool. WP, 9/8/2018.
There are two questions that any GOP or average American should ask: First, whether
or not Trump and his cronies, like Nunes and Jordan, are true republicans? Second, what
kind of damages the USA will suffer in the decades to come if the faked republicans continue
to infest our political atmosphere?

III. Peter Strzok Bị Sa Thải Khỏi FBI:
Chiều Thứ Sáu 10/8/2018, Phó Giám đốc FBI David L Bowdich cách chức Peter
Strzok. Over-ruled đề nghị tạm ngưng chức 60 ngày của Thanh tra Candice M Will ngày
24/7/2018, WP, 13/8/2018.
Strzok từng làm việc cho FBI 22 năm, Phó Giám đốc phản tình báo, chuyên viên vể
Russia, phụ trách điều tra về Clinton. Đây là cán bộ FBI cao cấp thứ ba bị cách chức sau
James Comey và Andrew McCabe.
Ngày 4/8/2018, Trump từng tuyên bố sẽ destroy bất cứ đảng viên CH nào dám chỉ trích
Trump.
E-mails giữa Lisa Page và Peter Strzok, cựu chỉ huy Phản Tình Báo FBI, khi điều tra
về Hillary Clinton trở thành pre-text của Trump trong mưu toan discredit cuộc điều tra của
Mueller, theo giả thuyết conspiracy chống Trump.
5/6/2018: Lou Dobbs của Fox News tung tin điều tra của FBI đã bắt đầu từ tháng
12/2015, không phải 31/7/2016 như Comey tuyên bố trước QH khi có tuyên thệ [under
oaths]. Dựa trên các e-mails trao đổi giữa Peter Strzok và Luật sư Lisa Page. Hiểu sai hai
thuật ngữ OCONUS [outside the continental US] và LURES [criminal defendant to leave a
foreign country].
Trump gửi hai tweets về vấn đề này. CNN, 6/6/2018.
Nhưng ngày 18/6/2018, Tổng Thanh Tra Bộ Tư Pháp và Giám đốc FBI tuyên bố không
có political bias.
Ngày 14/7/2018, Lisa Page tường trình kín trước UBTPHV.
DB Bob Goodlate, (R-Va), Chairman UBTPHV, Trey Gowdy, Chairman, UBGSHV
[House Oversights Comte], đe dọa impeachment nếu không Lisa Page không testify hay nộp
written deposition ngày Thứ Năm, 12/7/2018.
11/8/2018: Luật sư Sekulow của Trump và thuộc hạ trở lại vấn đề Thứ trưởng Tư Pháp
Bruce Ohr và vợ, Nellie, làm việc cho Fusion GPS, và Christopher Steele. Nghi án này được
Nunes nêu lên trong memo ngày 2/2/2018; nhưng bị phe Dân Chủ phán bác nga5y 5/2/2018,
và Tống Thanh Tra Bộ Tư Pháp giải oan cho Ohr cũng như FBI.

Chiều Thứ Bảy, 11/8/2018, từ New Jersey Trump viết hai tweets lập lại lời dối trá này, tuyên
bố sẽ can thiệp. Chê trách Sessions là “feared-stiff” và “Mission in Action.” CNN, 11/8/2018.
11:04, Thứ Hai, 13/8/2018: Trump tweets: Agent Peter Strzok was just fired from
the FBI—finally. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be
dropped? It is a total Hoax. No Collusion. No Obstruction. Just fight back. NYT, 13/8/2018.
11:09 AM:

8:10 AM, 14/8/2018: Strzok started the illegal Rigged Witch Hunt—why isn’t this socalled “probe” ended immediately? Why aren’t those angry and conflicted democrats
instead looking at Crooked Hillary? Reuters, 14/8/2014; CNN, 14/8/2018.
7:06 AM, Thứ Ba, 14/8/2018: Trump tweets: If we have a real Attorney General
this Witch Hunt would never have been started. Looking at the wrong people. NYT, 14/8/2018.
IV. Roger J Stone, Jr, Michael Caputo, Jason Sullivan, John Krakinis, Sam
Nunberg, Dan Scavino, Andrew Miller, WikiLeaks, Main Directorate of the General
Staff [MDSG, trước kia là GRU].
the political dark sorcerer and longtime confident of Trump, tuyên bố không phải là
người bị ám chỉ trong indictment mới [liên hệ với “Organization 1” [WickiLeaks].
CNN, 13/7/2018.

1. Andrew Miller:
31/7/2018: Washington: Thẩm phán trưởng Beryl A Howell của Tòa Liên Bang
District of Columbia cho lệnh Andrew Miller—một phụ tá của Roger Stone, thân cận của
Trump—phải tuân lệnh subpoena của Đại Bồi Thẩm Đoàn [Grand Jury] do Special
Counsel Robert S Mueller yêu cầu. In re GRAND JURY INVESTIGATION, Grand Jury Action 1834 (BAH), 31/7/2018 [tr 92, án lệnh 93 trang]; WP, 2/8/2018.

10/5/2018: Mueller office subpoena Andrew Miller, một phụ tá của Roger Stone, cho
lệnh ra thẩm vấn ngày 18/5/2018. Hai bên đồng ý gặp mặt ngày 14/5/2018. Luật sư của
Miller dàn xếp sẽ ra tòa ngày 18/5/2018; nhưng không xuất hiện. Ngày 28/6/2018, nộp
Motion to Quash Subpoena. Ngày 31/7/2018, Howell denied. (tr 92)
Xuất hiện trên CNN tối 9/8/2018, Stone tuyên bố 8 phụ tá đã bị thẩm vấn; sẽ không
khai chống lại Trump, và Manhattan Madam không biết gì về Russian collusion.
Stone và đồng bọn tiếp xúc với GRU Nga về tài liệu trộm cắp của Hillary Clinton và
Đảng Dân Chủ chậm nhất từ tháng 5/2016.
Tự nhận thân thiết với người hùng Julian Assange, chủ WikiLeaks.
2. Michael Caputo, communication official của Trump, thân với Manafort.
18-22/4/2016: Gián điệp quân đội Nga, Main Directorate of the General Staff
[MDSG, trước kia là GRU] trộm cắp tài liệu của Hillary Clinton, và Đảng Dân Chủ, phổ
biến trên Guccifer2.0 và DC.Leaks.
Chủ Nhật, 29/5/2016: Caputo, communication official của Trump, trao đổi e-mail
với Stone về cuộc gặp mặt Henry Greenberg, tức Henry Oknyansky ở Miami, về
Hillary dirt, do Caputo dàn xếp. Oknyansky hoặc bạn Ukraine của Oknyansky, Alexei,
đòi 2 triệu MK. WP, 17/6/2018.
Caputo: How crazy is the Russian? Stone: Want big money for info. Waste of time.
Caputo: The Russian way. Anything at all interesting? Stone: No. NYT, 17/6/2018.
Stone và Caputo không nhắc chi tiết này khi điều trần trước UBTBHV của Devin
Nunes. Tháng 5/2018 mới thú nhận với Mueller Team. Từ 14/6/2018 mới công khai thú
nhận, nhưng cho rằng mình bị set-up.
Sau đó, Stone tuyên bố có thể bị indicted.

Tháng 6/2016, “Organization 1” [WikiLeaks của Julian Assange, một người Úc] gửi
text cho “Guccifer 2.0” yêu cầu gửi tư liệu mới trộm cắp được cho WikiLeaks “to review
and it will have a much higher impact than what you are doing.” (Indictments ngày
13/7/2018)
3. Dan Scavino—người từng liên lạc với Robert “Rob” Goldstone, promoter của
Emin Agalarov, về sự yểm trợ của 2 triệu người Mỹ gốc Nga. như e-mail ngày 29/6/2016
(Exhibit 5, 7/9/2017), tức 20 ngày sau khi Don, Jr, Kushner, và Manafort gặp phái đoàn
Nga lúc 16G00 ở Trump Tower. Hiện đang phụ trách chương mục tweeter của Trump
(theo NYT).
Rất có thể liên hệ đến Đại sứ Sergei Kislyak, Viktor F Vekselbury, German Khan,
Andrew Intrader, Yevgeny V Prigorzhin (Internet Research Agency), Oleg V Deripaska,
etc.
Tối 21/7/2016; Trump được chọn làm ứng cử viên Đảng Cộng Hoà, mời Đại sứ Nga
Sergei Kislyak tới dự và Gordon sửa đổi platforms của Đảng CH (không bán vũ khí sát
thương cho Ukraine)
22/7/2016: WikiLeaks công bố hơn 19,000 ngàn e-mails của Hillary Clinton từ năm
2011. (Indictments ngày 13/7/2018)
27/7/2016: Vận động tranh cử ở Doral, Florida, Trump công khai yêu cầu Russia
truy tìm 30,000 e-mails bị xoá của Hillary. (CNN, 27/7/2016; MNBC, 27/7/2016) Vài giờ sau,
hakers Nga đi tìm các tài liệu trên. [Russian hackers immediately “spearphished for the first
time e-mais at a domain hosted by a third party server used by Clinton’s office.” (Indictments ngày
13/7/2018)]

Ngày 4/8/2016, Stone e-mail cho Sam Nunberg về việc ăn tối với Assange ở Miami
ngày3/8/2016. Ngày 5/8/2016, Stone tuyên bố “Hillary lies about Russian involvement in
the hack.” Sau này, Stone tuyên bố, “it’s a joke.”
Ngày 15/8/2016, Guccifer2.0 gửi cho Roger Stone/Jason Sullivan: Thank you for
writing back… do u find anything interesting in the docs I posted? NYT, 13/7/2018.
Ngày 17/8/2016, “please tell me if I can help u anyhow ... It would be a great
pleasure to help u.”
Vài tuần sau: “What do u think of the information on the turnout model for the
democrats entire procedural campaign.”
Reply: “pretty standard.”
Andrei Rozov, developper; via Sater, Cohen năm 2015.
4. 10/8/2018: “Manhattan Madam” Kristin M Davis bị Grand Jury Mueller team
thẩm vấn. CNN, 10/8/2018.
Kristin M Davis, “Manhattan Madam,” cựu ứng cử viên thị trưởng New York City
năm 2010, convicted owner of a prostitution ring—working for Stone for about 10 years,
and her 2-year old son calling Stone as godfather. Phụ trách website. Sống trong cùng
building với Stone ở New York.
[Ghi nhớ: 5/2016: Đại Hội NRA ở Louisville, Kentucky. Don Jr gặp Alexandr
Torshin, “Godfather,” Phó Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia Nga. Ăn tối với nữ gián
điệp Nga Maria Butina [ngày 11/7/2015 tửng hỏi Trump về chính sách với Nga; ngày
Chủ Nhật, 15/7/2018, bị bắt ở Washington về tội conspiracy và foreign agent; WP,
5/11/2017, 17/7/2018; CNN, 17/7/2018]

5. Randy Credico:

4/9/2018: Credico, một nghệ sĩ hài, cầm đầu chương trình phát thanh ở New York, bị
subpoena ra trước Đại Bồi Thẩm Đoàn vầ liên hệ với tình báo Nga trong vụ trộm cắp tài
liệu tranh cử.
Tháng 9/2016, Stone e-mail cho Credico: Please ask Assange for any State or HRC
email from August 10 to August 30, particularly on August 20, 2011 when she [Hillary]
was Secretary of State.” WSJ, 24/5/2018.
3/10/2016: Stone tweets: I have total confidence that @WikiLeaks and my hero
Julian Assange will educate the American people soon. #LockHerUp.
Chiều Thứ Bảy, 11/8/2018, từ New Jersey Trump viết hai tweets lập lại lời dối trá này, tuyên
bố sẽ can thiệp. Chê trách Sessions là “feared-stiff” và “Mission in Action.” CNN, 11/8/2018.
11:04, Thứ Hai, 13/8/2018: Trump tweets: Agent Peter Strzok was just fired from
the FBI—finally. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be
dropped? It is a total Hoax. No Collusion. No Obstruction. Just fight back. NYT, 13/8/2018.
11:09 AM:

8:10 AM, 14/8/2018: Strzok started the illegal Rigged Witch Hunt—why isn’t this socalled “probe” ended immediately? Why aren’t those angry and conflicted democrats
instead looking at Crooked Hillary? Reuters, 14/8/2014; CNN, 14/8/2018.
7:06 AM, Thứ Ba, 14/8/2018: Trump tweets: If we have a real Attorney General
this Witch Hunt would never have been started. Looking at the wrong people. NYT, 14/8/2018.
6. Schmitz, cố vấn của Trump, trách nhiệm việc tìm deleted emails của Clinton.
Schmitz xuất hiện trong tấm hình ngày 31/8/2016. Với Trump, Sessions, Paasopoulos, etc
V. Don J Trump, Jr
Nhiều bằng chứng Don J Trump, Jr, 40 tuổi, con lớn Trump với người vợ Czech đầu
tiên, ly dị năm 1989, gặp Đại sứ Nga, cán bộ tình báo Nga, trong nỗ lực làm tiền, và rồi
tham vọng quyền lực chính trị. Don Jr còn chân rết với một số nước Arab.
A. Cha con Araz và Emin Agalarov; Irakly “Ike” Kaveladze, đại diện Agalarov ở
Mỹ [interview ngày 3/11/2017; 23/3/2018]; Natalia Veselnitskaya, Rinat Akhmetshin,
[14/11/2017]; Anatali Samochornov, [8/11/2017]. Robert “Rob” Goldstone,
[15/12/2017. 29/3/2018]; Dan Scavino,
Veselnitskaya là một luật sư quen biết nhiều, được Bộ Nội Vụ trợ giúp. Đương
đầu với “Bill” Browder, người vận động trừng phạt trả đũa [sanctions] Nga, sau cái
chết của Sergei Magnitsky năm 2009.
Bào chữa cho Denis Katsyv, chủ Prevzon, bị kết tội rửa tiển. Tháng 9/2015, khi
nhân viên điều tra Swiss tới Moscow điều tra Katsyv, họ gặp Veselnitskaya và Trung
tá A V Ranchenkov.
Tháng 8/2017, Veselnitskaya còn tham dự dạ tiệc do ủy ban vận động tranh cử
của Dân Biểu Dana Rohrabacher (R-California), nổi danh thân Nga, và theo Kevin
McCarthy, là một trong hai người được Putin trả tiền. Có lobbyist Rinat
Akhmetshin, cựu nhân viên tình báo Nga tháp tùng. [14/11/2017]; WP, 22/7/2018.
31/10/2017: Thảo lời tự khai [affidavit] của Phụ tá Tổng Công Tố Viên Mikhail
Alexandrov gửi thẩm quyền Cyprus; AP, 26/7/2018.
3/2018: Khai với UBTBTV là bàn về trừng phạt trả đũa [sanctions] Nga chiều 9/6/2016
tại Trump Tower. Còn tuyên bố với Don Jr rằng mình là informant của Viện Kiểm Sát Nga.
Liên hệ chặt chẽ với Trump năm 2013. Agalarov trả cho Trump 14 triệu MK sau cuộc thi
hoa hậu 8-10/11/2013. WP, 17/6/2016. Putin dự định gặp Trump nhưng hủy bỏ giờ chót.

Natalia Veselnitskaya, Rinat Akhmetshin, cựu nhân viên tình báo Nga, Russian US
lobbyist [14/11/2017]; Irakly “Ike” Kaveladze, đại diện Agalarov ở Mỹ [interview ngày
3/11/2017; 23/3/2018]; Anatali Samochornov, thông dịch [8/11/2017] tham dự cuộc họp
với Don Jr, Jared Kushner, Manafort tại Trump Tower chiều 9/6/2016. Mục đích chưa rõ.
(Theo statement ngày 9/7/2017 của Don Jr; tweets của Trump ngày 5/8/2018; tuyên bố của
Jay Sekulow ngày 5/8/2018 “về Hillary dirts.”) Omarosa Migault Newman ghi nhớ là Trump
giận dữ gọi Don Jr là “fucked up” khi công bố các e-mail gửi Roger “Rod” Goldstone về
cuộc gặp ở Trump Tower chiều 9/6/2016. WP, 13/8/2018. Một nhân viên Trump
Organization cũng tin rằng Trump biết trước và chấp thuận như William Cohen tuyên bố, và
sẵn sàng làm chứng nếu Mueller muốn.
Ngày 7/6/2018, Trump tuyên bố sẽ đọc một diễn văn quan trọng về Hillary vào khoảng
ngày Thứ Hai, 13/6/2016. Robert “Rob” Goldstone, [15/12/2017. 29/3/2018]; Dan
Scavino,
[Thứ Tư, 22/7/2015: Robert “Rob” Goldstone đã email cho Rhona Graff, Senior Vice
President -Assistant to the President of the Trump Organization: Emin Agalarov có một email mời Trump dự sinh nhật cha ở Moscow ngày 8/11/2015, tiếp theo là chương trình
Moscow Nobu với Robert de Niro ngày 9/11/2015. Emin cũng muốn Trump gửi chúc mừng
cha mình. (Exhibit 2)]
29/2/2016, 9:53:14: Goldstone emailed Don Jr chuyển thư chúc mừng ngày 29/2/2016,
của Araz Agalarov, Chủ tịch Crocus Group, và các bạn người Nga trước ngày Super
Tuesday. (Exhibit 4, 7/9/2017)
Thứ Sáu, 3/6/2016, 10:36 AM: Goldstone emailed Don Jr nói Emin Agalarov mới điện
thoại, nói cha là Araz Agalarov mới gặp Chủ tịch Kiểm Sát Viện trong buổi sáng, được
tiết lộ muốn giúp Trump. (Exhibit 1); Goldstone testimony, The New Yorker.com,16/5/2018.
Thứ Hai, 6/6/2016, 4:04 PM: Don Jr nói điện thoại với Emin Agalarov ở Moscow.
4:27 PM: Don Jr nói điện thoại với blocked number, khoảng 3 phút. The New
Yorker.com,16/5/2018.
4:31 PM: Don Jr điện thoại với Emin Agalarov, hỏi phải chăng Araz Agalarov có một
blocked number điện thoại. Amin trả lời không rõ. The New Yorker.com,16/5/2018.
Thứ Ba, 7/6/2016, 4:30 PM: Goldstone emailed Don Jr nói Emin Agalarov muốn có
buổi họp ngày Thứ Năm, [9/6/2018].
4:38 PM: Don Jr emailed Goldstone: “Rob, thanks for the help. I love it.”
18:14 PM: Don Jr emailed Goldstone nói sẽ có Manafort, Kushner và mình gặp đại
diện Nga.
Trump tuyên bố sẽ có một diễn văn quan trọng về Hillary, khoảng Thứ Hai tuần sau
13/6/2016.
Thứ Tư, 8/6/2016, 11:18 AM: Goldstone emailed Don Jr nói sẽ gặp vào 4 giờ chiều Thứ
Năm, 9/6/2018.
12:02 PM: Don Jr emailed Manafort về ngày giờ gặp mặt hôm sau tại văn phòng Don
Jr trong Trump Tower. Subject Russia-Clinton. (Exhibit 1)
12:44:52 PM: Manafort emailed Don Jr và ngày giờ gặp mặt hôm sau tại văn phòng
Don Jr tại Trump Tower. Subject Russia-Clinton. (Exhibits 1, 10)
Statement ngày Thứ Bảy 8/7/2017: cuộc gặp chiều 9/6/2016 [4:00 pm], không có kết
quả nào. Sau khi nói chuyện với Rob Goldstone về Clinton dirt, Don Jr “was skeptical of his
outreach” of the “colorful music promoter.” Don Jr e-mailed trả lời “I love it,” chỉ là
courtesy.
TNS Richard Blumenthal, (D-Connecticut, UBTPTV), muốn chi tiết về cú điện thoại
của Don Jr gọi tới một blocked phone number khoảng hai giở sau buổi gặp nữ luật sư Nga.
CNN, 16/5/2018.
Tường trình trước UBTB Hạ Viện và Thượng Viện, under oath, Don Jr khai không hề
nói cho bố biết.

Ngày 27/7/2018, Trump vẫn chối không biết gì. “(No) I did NOT know of the meeting
with my son Don Jr.” Tweets, 6:58 AM, Thứ Bảy, 27/7/2018; CNN, 27/7/2018; WP, 27/7/2018;
NYT, 27/7/2018; Reuters, 27/7/2018) Nên ghi nhớ, Cohen nói còn nhân chứng khác
[corroborating witnesses].
7:35 AM, ngày Chủ Nhật, 5/8/2018, Trump lập lại: “Fake news reporting, a
complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had
in Trump Tower. That was a meeting to get information on an opponent, totally legal and
done all the time in politics—and it went nowhere. I did not know about it.” CNN, 5/8/2018;
Ngày 13/7/2017, từ Paris, Trump cũng đưa ra lập luận tương tự. NYT, 13/7/2017.

B. Đường giây Alexandr Torshin và mật vụ Nga.
1. Alexandr Torshin/Mariia Butina:
Hoạt động chủ yếu qua các tổ chức cực hữu như Hội Súng Quốc Gia [National Rifle
Association NRA], tôn giáo [National Prayer Breakfast],
Paul Erickson [Person 1], 56; O’Neill, Jr [Person 2]
a. Alexandr Torshin
“Godfather” Cựu Phó Chủ tịch Thượng viện, Phó thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Nga
từ năm 2015; tham dự NRA từ 2011. NYT, 16/7/2018.

2014: Có phụ tá không lương là Mariia Butina; gốc Siberia. Vận động phong trào tự
do sở hữu súng từ năm 2013. NYT, 16/7/2018.
5/2015: Tham dự NRA convention. Gặp Trump [Trump không nhớ]
10/12/2015: Torshin gặp Flynn ở Moscow
5/2016: Torshin tham dự NRA convention ở Louisville, Kentucky. Gặp Don Jr, cùng
ăn tối với Mariia Butina.
b. Mariia Butina
11/7/2015: Las Vegas: Mariia Butina đặt câu hỏi với Trump về liên hệ Mỹ-Nga, và
biện pháp trừng phạt trả đũa [sanctions] tại townhall meeting ở Las Vegas. [Sergei
Magnitsky Rule of Law Accountability năm 2012, do Sen Ben Cardin, (D-Maryland), dự thảo.
(Exhibit 5, 7/9/2017)]

Trump tuyên bố “biết Putin” [I know Putin] và “sẽ đi với Nga” [get along with Russia].
12/11/2016, 10:16:07: Goldstone emailed về Sergei Magnitsky Rule of Law
Accountability năm 2012, do Sen Ben Cardin, (D-Maryland), dự thảo. (Exhibit 5,
7/9/2017)23/12/2016: UBNGTV thông qua dự luật Global Magnitsky Act.

8/2016: Butina qua Mỹ học Cao học tại American Univ ở DC..
Bảo trợ: Paul Erickson, và một đài truyền hình Mỹ, 5,000 MK/tháng. Erickson
chuyển cho Butina 79,000 MK trong 4 năm. Chương mục Nga của Butina, 300.000.
4/2018: Butina tường trình trước Thượng Viện được tỉ phú Konstantin
Nikolaev, đầu tư vào dầu khí và kỹ thuật Mỹ, tài trợ. Trong hội đồng quản trị
American Ethane ở Houston, mới được giao kèo cung cấp 26 tỉ MK cho Trung Hoa.
Nikolaev còn đầu tư vào Grabr, một công ty dịch vụ ở San Francisco. Công ty online
này cung cấp dịch vụ chuyển giao hàng hóa quốc tế qua các du khách.
Nikolaev chưa từng gặp Trump, nhưng con trai là Andrey—một du sinh tại
Mỹ—từng tình nguyện tham gia cuộc tranh cử 2016 của Trump. Có mặt trong buổi
khai trương Trump International Hotel. WP, 22/7/2018; NYT, 4/8/2018.
Dana Rohrabacher, (R-California), Putin’s best friend in the USA.
George O’Neill Jr [Person 2], the heir of the Rockfeller fortune, tổ chức ăn tối.
Đã liên lạc với Butina từ đầu năm 2016, ngày 9/4/2016, mời Butina tới nhà riêng

J D Gordon, nguyên Director of Trump’s National Security in the 2016
campaign, liên hệ với Butina qua O’Neill Jr [Person 2]. Tại Đại hội Đảng Cộng Hòa,
Gordon đề nghị sửa lại platform, nhất là điều khoản bán vũ khí chấn thương cho
Ukraine.
Nhóm Gordon có George Papadopoulos, Carter W Page, v.. v.. Ngày 31/3/2016,
Trump chủ tọa buổi họp, Papadopoulos đưa ra kế hoạch Outreach gặp Putin.
5/2016: Rick Clay/Butina e-mailed Rick Dearborn, một phụ tá của Trump, đề
nghị Trump gặp Putin.
5/2016, Butina ăn tối với Torshin và Don Trump, Jr, tại Louisville, Ky, nhân đại
hội thường niên NRA. Không gặp Trump.
7/2016: Page—một chủ ngân hàng đầu tư, Global Energy Capital, LLC [GEC],
cố vấn của Trump tới tháng 9/2016—qua Moscow, gặp Phó Thủ Tướng Arkady
Dvorkovich, đáng kể nhất là Igor Sechin.
18-22/7/2016: J D Gordon, Director Security Affairs ban vận động tranh cử của
Trump, tham dự việc sửa platform Đại Hội đảng CH, nhất là điều khoản bán vũ khí
chấn thương cho Ukraine. WP, 3/8/2018.
22/7/2016: WikiLeaks công bố đợt đầu 19,000 e-mails của Hillary Clinton và hơn 8,000
tài liệu tranh cử của Đảng Dân Chủ mà tình báo quân sự Nga GRU trộm cắp trong tháng
4/2016.

27/7/2016: Từ Florida, Trump công khai yêu cầu Nga công bố e-mails qua một
công ty tư nhân bị xóa của Clinton.
Đường giây George O’Neill Jr [Person 2], the heir of the Rockfeller fortune,
dinners club. Đã liên hệ từ đầu năm 2016.
Ngày 9/4/2016, mời Butima tới trang trại riêng. Có tractor cho Butina lái.
Ngày 29/9/2016, J D Gordon, cựu Director Security Affairs ban vận động tranh
cử của Trump, gặp Butina và Paul Erickson tại nhà riêng Đại sứ Switzerland. Do
cựu Đại sứ Faith Whitlesey mời. Sau buổi gặp mặt này, Erickson e-mail cho cả
Butina và Gordon.
3:00 AM, 9/11/2016, sau khi Trump thắng cử: Butina text cho Torshin, nói có
thể ngủ ngon. Chờ lệnh mới. CNN, 18/7/2018; WP, 16/7/2018; NYT, 16/7/2018.
Viết trên social media: “Trump là một supporter of the rights to arm and the
restoration of relations with Russia. Congratulations to everyone!” NYT, 4/8/2018.
Ngày Chủ Nhật, 15/7/2018, bị bắt ở Washington về tội gián điệp [conspiracy và
foreign agent]; WP, 5/11/2017, 17/7/2018; CNN, 17/7/2018] Ngày 17/7, Grand Jury
DOJ ra cáo trạng. Ngày 19/7, Butina ra tòa ở DC, không được tại ngoại hầu tra.
21/7/2018: Ngoại trưởng Sergei Lavrov điện thoại với Pompeo về Mariia Butina.
Tuyên bố công tố viên ngụy tạo [fabricate] và đòi phóng thích. NYT, 21/7/2018. Từ
tuần trước, cơ quan tuyên truyền Nga đã đòi phóng thích Butina.
1/2017: Aleksi Repik dự lễ nhiệm chức của Trump. Đại diện Grabr, một công
ty dịch vụ online ở San Francisco, chuyển giao hàng hóa quốc tế qua các du khách.
Có tỉ phú Konstantin Nikolaev, đầu tư vào dầu khí và kỹ thuật Mỹ, trong hội đồng
quản trị American Ethane ở Houston, đầu tư. Repik được bắt tay Trump, và chụp
hình chungvới GĐ CIA Mike Pompeo.
Cùng tham dự có Vekelberg, Intrader và nữ luật sư Natalia Veselnitskaya—
người từng qua New York, gặp Don J Trump, Jr, Jared Kushner và Paul Manafort
chiều 9/6/2016 theo sự dàn xếp của cha con tỉ phú Nga Araz và Emin Agalarov.

C. Viktor F Vekselberg và mạng nhện Andrew Intrater, German Khan, bố vợ
Luật sư van der Zwaan, BTTM Wilbur L Ross
Tài sản ước lượng 13 tỉ. Năm 2010, được TT Dmitri A Medvelev—hiện là Thủ tướng
nhiệm kỳ III-IV của Putin—cử cầm đầu kế hoạch kỹ thuật ở Moscow, Từng đóng góp cho
Clinton Foundation 50,000 và 100,000. Từng hợp tác với công ty BP của Bri-tên, nhưng bị
nghi ngờ có liên hệ với FSB tức KGB cũ.
Renova Group của Vekselberg là thân chủ lớn nhất, công ty đầu tư Columbus Nova, do
Andrew Intrater, công dân Mỹ ở NY, điều hành, chuyên biệt về dầu thô và năng lượng.
Intrater cũng là em họ Vekselberg từng góp 250,000 vào quĩ lễ nhiệm chức của Trump; NYT,
4/5/2018.
Tham dự dạ tiệc cuộc gặp mặt của Tướng Michael Flynn với Putin tại Mat-scơ-va ngày
10/12/2015.
20/1/2017 dự lễ nhiệm chức của Trump. 2017, trả cho Cohen 500,000. WP, 8/5/2018.
Một cộng sự viên của Vekselberg là tỉ phú Nga German Khan, bố vợ Luật sư Dutch
Alex van der Zwaan, bị kết án tù 30 ngày và 20,000 phạt vạ ngày 3/4/2018, vì nói dối về liên
hệ với Paul J Manafort, Rick Gates, và gián điệp quân đội GRU Kilimnik ở Kiev, Ukraine;
NYT, 3/4/2018.

Tháng 3/2018, bị chính phủ Trump liệt vào danh sách 7 đại gia [oligarchs] và 17 viên
chức Nga bị cấm vào Mỹ.
6/4/2018: New sanctions v/s Nga: 7 đại gia.
Cổ đông viên lớn nhất của Cyprus Bank mà BTTM Wilbur L Ross làm Phó Chủ tịch
điều hành.

D. Yevgeny V Prigozhyn/Internet Research Agency
US v Concord Management & Consulting LLC, 18-cr-00032; US District Court,
District Court of District of Columbia
Nữ Thẩm phán Liên Bang Dabney Friedrich bổ nhiệm một nhân viên phụ trách kiểm
soát các tư liệu cung cấp cho luật sư của Comcord và Yevgeny V Prigorzhin, Internet
Reseach Agency, theo motion của Mueller. AP, 6/8/2018.
Ngày 13/8/2018, cho lệnh phiên tòa tiếp tục, bác bỏ luận cứ Thứ trưởng Tư Pháp
Rosenstein vi hiến khi bổ nhiệm Mueller và Mueller không có jurisdiction; Reuters,
13/8/2018.

Từ tháng 3/2016, Thomas J Barrack giới thiệu Manafort làm việc cho Trump. Đường
giây: Oleg Deripaska.
5/2016: Đại Hội NRA ở Louisville, Kentucky. Don Jr gặp Alexandr Torshin,
“Godfather,” Phó Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia Nga. Ăn tối với nữ gián điệp Nga Maria
Butina [ngày 11/7/2015 tửng hỏi Trump về chính sách với Nga;

Lisa Page tường trình kín trước UBTPHV.
DB Bob Goodlate, (R-Va), Chairman UBTPHV, Trey Gowdy, Chairman, UBGSHV
[House Oversights Comte], đe dọa impeachment nếu không Lisa Page không testify hay nộp
written deposition ngày Thứ Năm, 12/7/2018.

VI. Hồi Ký Omarosa Manigaukt Newman:
Hồi ký Unhinged của nữ trợ tá da đen Omarosa Manigault Newman gây chấn động
dư luận. Omarosa là một nữ tài tử TV trong chương trình “The Apprencice.” Tham gia
vận động tranh cử trong giới da đen. Làm phụ tá cho Trump tại Bạch Cung cho tới tháng
12/2017. Omarosa mới hoàn tất hổi ký về thời gian làm việc tại Nhà Trắng, do CBS Inc
xuất bản. Chỉ trích không khí làm việc gian xảo trong Nhà Trắng. Cơ quan tuyên truyền

của Nhà Trắng phê bình sách Omarosa toàn là dối trá. Chỉ xác nhận tất cả nhân viên Nhà
Trắng phải ký NDAs. CNN, 11/8/2018.
Vụ Omarosa Manigault Newman nổ lớn sau khi. Omarosa công bố một tape ghi lại
buổi nói chuyện với Tướng John Kelly tại Oval Office về việc cách chức, và cú điện
thoại của Trump nói không biết gì việc này.
6:31 AM, Thứ Ba, 14/8/2018 [4/7 Mậu Tuất]: Trump tweets gọi Omarosa là
lowlife, dog, đáng bị Kelly cách chức. NYT, 14/8/2018; CBSNews, 14/8/2018; Reuters, 14/8/2018;
CNN, 14/8/2018.

Omarosa nói đã được Mueller team tiếp xúc.
Có tin Ban Vận Động Tranh Cử của Trump kiện Omarosa ra trước một arbitration
judge. Nhà Trắng cho rằng Omarosa đã ký giao kèo không tiết lộ bí mật [Non-Disclosue
Agreement]. Omarosa nói không hề ký NDA khi làm việc ở Nhà Trắng. CBSNews,
14/8/2018; Reuters, 14/8/2018; CNN, 14/8/2018.

Chinh Đao: The desparate insults and frustrating end of an outlaw, under the
protection of a divided and scared-stiff GOP “Super Elite.” It will certainly not be a good
gift to the GOP candidates in today preliminaries in Wisconsin and Minnesota. NYT,
14/8/2018.

Chủ Nhật, 12/8/2018 [2/7 Mậu Tuất]: 569
White Supremacists biểu tình ở DC. Lèo tèo vài chục người. 40 hội đoàn chống
racism phản biểu tình. Cảnh sát hộ tống nhóm Supremacists trở lại chỗ bãi đậu xe an toàn.
CNN, 12/8/2018.

VIII. Mueller và Trump:
 Tự Nguyện Thẩm Vấn Hay Subpoena?
Trump luôn luôn tuyên bố muốn “One-on-One,” hy vọng make a deal, hoặc play the
game. Nhưng các luật sư sợ Trump nói dối, sẽ bị perjury, vì Mueller sẽ dùng perjury traps.
Theo New York Times, thoạt tiên nhóm Luật sư Nhà Trắng Daniel F McGahn II—
với chủ trương bảo vệ chức vụ TT, không phải một cá nhân nào, đã tích cực hợp tác với
cuộc điều tra của Mueller. Ngoài ra, McGahn II nhầm tưởng rằng Trump vô tội và muốn
clear his name.
Bởi thế Nhà Trắng cung cấp hàng triệu tài liệu, và đích thân McGahn thảo luận với
Mueller trên 30 giờ. Ngoài ra, Mueller được thẩm vấn một số phụ tá của Trump. Nhờ vậy,
Mueller có một ý niệm cơ bản về ý định Trump: ngăn cản, làm lạc hướng, và sớm kết
thúc cuộc điều tra.
Từ mùa Xuân 2018, sau khi Flynn nhận tội, hợp tác với Mueller, rổi đến Carter W
Page, George Papadopoulos, Rick Gates hợp tác với Mueller, rồi Jeff Sessions tự đứng
ngoài cuộc điều tra, và bằng chứng phạm tội của cha con Trump ngày một nhiều, Trump
thay đổi dần thái độ, sử dụng các luật sư riêng để chạy tội.
Từ ngày 17/3/2018—sau khi cách chức Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe—
Trump trực tiếp tấn công Mueller bằng social media, tức tweets, và những lời tuyên bố
với báo chí qua guồng máy tuyên truyển Nhà Trắng và hệ thống truyền hình Fox News.
Ngày 20/4/2018, Rudy Giuliani và vợ chồng Emmet T Flood thay nhóm Dowd, Ty
Cobb, McGahn, II, với chủ trương chấm dứt cuộc điều tra càng sớm càng tốt. Giuliani trở

thành một thứ mouthpiece của Trump, sử dụng ảnh hưởng chính trị để lèo lái cuộc điều
tra.
Nhưng hệ thống truyền thông chính thống—tiêu biểu là The New York Times, the
Washington Post, CNN, NBC News, MSNMC, Reuters, BBC, v.. v..—công khai tiếp tục
cục đối khảng lịch sử để bào vệ nền dân chủ hiến định, và cốt lõi giá trị văn hoá truyền
thống, bất kể mọi thủ thuật gán ép cho họ danh hiệu kẻ thù của nhân dân Mỹ.
Ngày 8/8/2018, Giuliani và Emmet T Flood gửi thư cho Mueller về vấn đề thẩm vấn
Trump. Theo Giuliani, muốn bỏ những câu hỏi về cản trở pháp lý [obstruction of justice],
như tại sao cách chức Comey. Giuliani cũng có sẵn ba phương án, kể cả việc kháng án
lên tới Tối Cao pháp viện, nếu Mueller thực hiện lời đe dọa subpoena Trump ra trước Đại
Bồi Thấm Đoàn.
Sau một tuần chưa có phản ứng từ Mueller về vấn đề thẩm vấn Trump, Giuliani suy
đoán có lẽ Mueller chờ kết quả phiên tòa Manafort mà ai cũng thấy rõ phán quyết có tội
[guilty] của Bồi thấm đoàn. Công tố viên đã thừa sức thỏa mãn đòi hỏi chứng cớ phạm
tội [met the burden of proofs]. WP, 15/8/2018; NYT, 15/8/2018.
12/8/2018: Giuliani xuất hiện trên CNN, tuyên bố Trump không hề yêu cầu Comey
bỏ qua cho Flynn. Trump nói không hề thảo luận với Comey về Flynn. Tháng trước
Giuliani nói Trump muốn Comey “give Flynn a break.” CNN, 12, 13/8/2018.
Thứ Ba, 14/8/2018 [4/7 Mậu Tuất]: 571st Theo MSNBC, 70% dân Mỹ muốn
Trump điều trần trước Đại Bồi thẩm đoàn; 58% tin rằng cuộc điều tra của Mueller
nghiêm túc, 37% nghĩ rằng muốn hạ Trump; 56% tin Mueller; 37% tin Trump.
CNN Poll: 47% tán thành cuộc điều tra của Mueller. 66% muốn Mueller hoàn tất
cuộc điều tra trước 6/11/2018 [mid-term].
7:06 AM, 14/8/2018: Trump tweets: If we have a real Attorney General this Witch
Hunt would never have been started. Looking at the wrong people. NYT, 14/8/2018.
8:10 AM, 14/8/2018: Strzok started the illegal Rigged Witch Hunt—why isn’t this socalled probe ended immediately? Why aren’t those angry and conflicted democrats instead
looking at Crooked Hillary? Reuters, 14/8/2014; CNN, 14/8/2018.

Sau ngày Thứ Ba địa chấn, số người ủng hộ Mueller lên đến 57%.
Thứ Bảy, 11/8/2018 [1/7 Mậu Tuất]: 568 Charlotteville, VA: Hàng trăm người biểu
tình tưởng niệm cuộc thảm sát một năm trước.
Chiều Thứ Bảy, 11/8/2018, từ New Jersey Trump viết hai tweets lúc 1:20 PM và
1:54 PM, chê trách Sessions là “feared-stiff” và “Mission in Action.”
Lập lại lời dối trá của Nunes trong memo ngày 2/2/2018, tuyên bố sẽ can thiệp với
Bộ Tư Pháp để làm sáng tỏ vấn đề Bruce Ohr, Christopher Steele, Andrew McCabe. Chỉ
trích Fake News mainstream media im lặng về “low life” Christopher Steele. CNN,
11/8/2018.



Obstruction of justice: Special Counsel Robert S Mueller, III

24. Special Counsel Robert S Mueller, III
Từng tham chiến tại Việt Nam, Sư đoàn 3 TQLC Mỹ, năm 1969.
1. 17/5/2017: Deputy Attorney General Rod Rosenstein cử Robert S Mueller, III,
phụ trách Russian probe. Order No 3915-2017, dựa theo 28 USC, sects 509, 510, 515

Nhiệm vụ của Công Tố Viên Đặc Biệt [Special Counsel]:
To Conduct the investigation confirmed by James B Comey in testimony before the
House Permanent Select Committee on Intelligence on March 20, 2017.
To Prosecute federal crimes arising from the investigation of these matters.
[Appointment Order ngày 17/5/2017, dựa theo 28 USC, section 515, (b), (c)]

2. Sessions không được báo trước. 5:35 PM, Luật sư Nhà Trắng Donald F McGahn
II báo tin cho Trump. Sessions xin từ chức bằng miệng. 30/5/2017, Sessions viết đơn xin
từ chức. NYT, 17/5/2017; 28/6/2018.
19/5/2017: Peter Strzov text cho Page: “Impeachment.”
6/2017: Trump cho lệnh cách chức Mueller, nhưng phải rút lại lệnh này vì Luật sư
McGahn, II, dọa từ chức. NYT, 25/1/2018; Maggie Haberman; via CNN, 25/1/2018.
3. Thứ Năm, 8/6/2017: 9G00: Cựu Giám đốc FBI Comey điều trần trước thượng viện.
Tuyên bố đã nhờ bạn tiết lộ tin tức cho NYT, để có một special prosecutor.
Thứ Hai, 12/6/2017: Bộ trưởng Tư Pháp Sessions tường trình trước Thượng Viện: “I don’t
recall.”
Thứ Sáu, 16/6/2017 [22/5 Đinh Dậu]: Trump gửi Tweet xác nhận bị điều tra vì cách chức
Comey. “I am being investigated for firing Comey.” CNN loan tin
Thứ Tư, 14/6/2017: Washington Post loan tin Trump bị điều tra vì obstruction of
justice. Thứ Năm, 15/6/2017: Tin Trump bị điều tra vì obstruction of justice do Washington
Post tiết lộ ngày 14/6/2017.được loan báo mỗi giờ.
Marc E Kasowitz’s Memo of June 23, 2017: “The president cannot obstruct himself or
subordinates acting on his behalf by simply exercising those inherent constitutional powers.”
Charlie Salvage, “The Trump Lawyers’ Confidential Memo to Mueller, Explained;” NYT, 2/6/2018.

Ngày 29/1/2018 hai luật sư John E Dowd và Jay Sekulow gửi Special Counsel Mueller,
III, một thư 20 trang: “Trump could not have possibly committed obstruction because he has
unfettered authority over all federal investigations.”
The President not only has unfettered statutory and Constitutional authority to
terminate the FBI director, he also has the Constitutional authority to direct the DOJ to
open or close an investigation, and, of course, the power to pardon any person before,
during, or after an investigation and/or conviction. CNN, 2/6/2018; Michael S Schmidt, Maggie
Haberman, Charlie Salvage, and Matt Apuzzo, “Trump’s Lawyers, Confidential Memo, Argue to
Head Off a Historic Subpoena;” & Charlie Salvage, “The Trump Lawyers’ Confidential Memo to
Mueller, Explained;” NYT, 2/6/2018.

Trump is legally untouchable. He can’t be compelled to testify in the Mueller
investigation, and has the power to shut down any DOJ probe and pardon whomever he
wants. [Không interview. Dẫn The Epsy Case, 1997]. Nhưng im lặng về 2002 statute [18 US
Code section 1512—Tampering with a witness. Victim, or an informant], criminalizing the
corrupt impeding of proceedings even if they have not yet started—like the potential grand
jury investigation an FBI case can prompt.
Thứ Sáu, 7/7/2017 [14/6 Đinh Dậu]: G20 ở Hamburg, Germany. Biểu tình phản đối.
Thứ Bảy, 8/7/2017 [15/6 Đinh Dậu]: Trump-Putin gặp mặt ở Hamburg, Germany.
11/11/2017: Trump-Putin gặp mặt ở Đà Nẵng, bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh
Tế Châu Á-Thái Bình Dương. Trên Air Force 1 bay ra Hà Nội, Trump nói Putin chối không hề
interfere. Nhưng sau khi gặp Trần Đại Quang ở Hà Nội, Trump lại nói tin ở các cấp lãnh đạo an
ninh Mỹ. NYT, 11/11/2017.
10-11/7/2017: Trump tiết lộ bí mật ISIS plot cho Ngoại trưởng Nga Sergey V Lavrov và
Đại sứ Nga Sergei Kislyak—mới về Nga, làm Thứ trưởng Ngoại Giao—trong cuộc gặp ở Nhà

Trắng. Báo chí Mỹ không được mởi. Hình ảnh phổ biến trên báo Nga. CNN, WP, 15/7/2017.
Thứ Hai, 17/7/2017 [24/6 Đinh Dậu]: Trung tướng H R McMaster tức giận.
4. [Thứ Bảy, 8/7/2017] báo NYT đi tin Don Trump, Jr, con trai TT Trump từng gặp một số
người Nga—kể cả Luật sư Natalia Veselnitskaya—ngày 9/6/2016 tại Trump Tower. NYT, 8, 9,
12/7/2017. Các cơ quan truyền thông lớn còn tiết lộ cựu nhân viên tình báo Nga Rinat Akhmetshin,
do AP tiết lộ ngày thứ Sáu 14/7/2017.
Rinat Akhmetshin là một lobbyist Mỹ gốc Nga, chống lại biện pháp trửng phạt trả đũa
sanctions Nga, tháp tùng. Veselnitskaya là nữ luật sư được Bộ Nội Vụ yểm trợ. Chống lại nhóm
Bill Browder và đòi trừng phạt trả đũa [sanctions] Nga, như công ty tình báo tư Fusion GPS của
Simpson—đã bảo trợ hồ sơ Christopher Steele ngày 11/1/2017 về Trump; nơi Nellie Ohr, vợ
nhân vật thứ tư Bộ Tư Pháp Bruce Ohr, làm việc—hay cựu Đại sứ Nga Michael McFaul, etc.
Ngày 8/6/2016, Veselnitskaya và Akhmetshin đã tham dự buổi họp của the Families for Russian
and Ukrainian Adoption Including Neighboring Countries [FRUA], với Jan Wondra làm Chủ tịch.

17/6/2016: Trump ca ngợi Putin và liên hệ tài chính với Nga. WP, 17/6/2016.
[Ngày 23/12/2016, dự luật Global Magnitsky Act thông qua UBNGTV rồi thành luật].
2/2017: Butina gặp và chụp hình với Susan, cháu gái Eisenhower, khi đi thăm Gettysburg
College.
Thứ Ba, 11/7/2017: Don Trump, Jr, công bố e-mails liên quan đến cuộc gặp mặt ngày
9/6/2016 [chưa nộp follow up].

Sau khi nhận được trả lời của Mueller về những câu thẩm vấn của Mueller—kèm
theo lời đe dọa sẽ subpoena ra trước Đại Bồi Thẩm Đoàn—Trump bắt đầu trực tiếp đả
kích Mueller.
5. 7:12 AM, 17/3/2018: Trump tweets: nhục mạ cuộc điều tra về Russia là Săn Phù
Thủy [WITCH HUNT], đáng lẽ không thể bắt đầu, vì không có collusion hay hình tội.
Tất cả dựa trên sự lừa bịp và một tài liệu do Crooked Hillary và Đảng Dân Chủ trả tiền,
dùng xái phép tại Tòa FISA để theo dõi cuộc tranh cử của tôi.
[The Mueller probe shall never have been started in that there was no collusion and there
was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake dossier paid for byCrooked Hillary
and the DNC, and improperly used in FISA court for surveillance of my campaign. WITCH
HUNT].

Đồng thời, ngày 17/3/2018, Luật sư John Dowd, người liên lạc chính với Mueller
yêu cầu Rosenstein chấm dứt Mueller’s probe.
17/3/2018: Andrew McCabe nộp cho Mueller memo về những cuộc gặp Trump.
James Comey sẽ góp thêm memo.
22/3/2018, Dowd từ chức, nêu lý do Trump ngày càng không nghe lời cố vấn
của mình. Bốn luật sư được mời thay thế từ chối.
6. 7:35 AM, 18/3/2018: Mueller Team: 13 heartened Dems, some Big Crooked
Hillary supporters, and ZERO Republicans. There is no COLLUSION.
War Brewing: Trump tweets: Memo của McCabe “Faked.” State of the Union, CNN,
18/3/2018.

7. 18/3/2018: TNS Lindsey O Graham (R-SC): Nếu cách chức Mueller, should be
the end of Trump’s presidency. Sẽ mời McCabe và Sessions ra điều trần.CNN, State of the
Union [SOU], 18/3/2018.

Sen Jeff Flake, (R-Arizona). Judiciary Cmtee. Hy vọng một ứng cử viên CH sẽ
tranh cử 2020. Flake không ruled out running against Trump.
Sen Rand Paul, (R-Ky), chống đề cử viên GĐ CIA, nhưng sau khi bị láng giềng
đánh trọng thương, ngả theo Trump.

Richard J Durbin (D-Illinois): That is unacceptable in a democracy. Fox News Sunday,
18/3/2018; Philip Rucker, “Trump Rails Against Mueller Investigation, Dismisses McCabe’s Notes As
‘Fake Memos’;” WP, 18/3/2018.
Sen Marco Rubio R-Fla
House speaker Paul Ryan (R-Wis)
Rep Mike Conaway (R-Texas): Gián tiếp bảc bỏ false claims của Trump về
collusion—no warranted frustration như Short assumed. NBC, Meet the Press, 18/3/2018; The
Hill, 18/3/2018.

Sen John McCain, (R-Arz)
Sen Corker
Rep Gowdy
Sen Hatch
Có người đề nghị cho McCabe job để không bị gián đoạn công vụ.
Chủ Nhật, 18/3/2018 [2/2 Mậu Tuất]: 422nd Day Bầu cử TT Nga. 8 ứng cử viên.
Alexi Navalny không được tranh cử, kêu gọi tẩy chay. Từng đi bài chỉ trích tham nhũng.
Putin có vẻ sẽ thắng nhiệm kỳ 6 năm nữa, 77% số phiếu.
Putin: Ứng cử viên độc lập, không vận động tranh cử.
Pavel Grudinin, đảng CS Nga KPRF; HNM, 18/3/2018.
Chẳng hiểu tại sao có những vụ đầu độc hay giết các cựu gián điệp.
20/3/2018: Trump điện thoại chúc mừng Putin đắc cử. McCain và McConnell không
đồng ý.
8. Thứ Hai, 19/3/2018 [423rd Day]: Trump lại dùng tweets tấn công Mueller, FBI,
Bộ Tư Pháp.
8:07 AM, Trump tweets: “A total Witch Hunt with massive conflicts of interest.”
Tranh chấp về lệ phí golf club; ngày 16/5/2017, được Trump phòng vấn, nhưng
không cử làm Giám Đốc FBI.
Thứ Ba, 20/3/2018 [424th Day]: Sen Kennedy (R, Louisinia), Amy Kopucha (DMinn): Sẽ ngăn chặn Trump cách chức Mueller. CNN, 20/3/2018.
New York City: Gia đình Kushner bị tố cáo giả mạo tài liệu kiếm lời, trục xuất
người thuê cũ, tăng giá thuê, v.. v... CNN, 19/3/2018.
9. Thứ Tư, 21/3/2018 [5/2 Mậu Tuất]: 425th Day: Trump tiếp tục chống Mueller.
6:11 AM, 21/3/2018: dẫn lời Allen Dershowitz: không có crime.
6:29 AM, 21/3/2018: Trump chống việc cử “Special Council” Mueller từ đầu.
Thứ Năm, 22/3/2018 [6/2 Mậu Tuất]: 426th Day
Trump tuyên bố “would like to meet Mueller,” nhưng thái độ rất lạnh nhạt.
Cố vấn ANQG H R McMaster từ chức, hiệu lực ngày 9/4/2018? Một soldier
scholar. John Bolton thay. CVANQG thứ ba, trong 14 tháng. A hawkish. NYT,
22/3/2018.

Ngoại trưởng Tillerson rời BNG và the “mean-spirited town.” God bless
America.Chỉ còn lại Mattis, BQP, T/TMT Duford; TTMT Kelly.
Nhóm CH trong UBTBHV đòi ngưng Russian probe. Dân Chủ sẽ tiếp tục,Rep
Jackie Speier, D, UBTBHV; CNN, 22/3/2018.
Bộ Tư Pháp Virginia Maryland và DC kiện Trump vi phạm the Emolument
clause của Hiến Pháp. Không được nhận quà hay kiếm lời. Trump Organization
chưa cóng hiến lợi tức cho công ích.
10. Thứ Năm, 17/5/2018 [3/4 Mậu Tuất]: 482nd Trump gửi ba tweets:

6:28 AM, 17/5/2018: Congratulations America, we are now into the second year of the
greatest Witch Hunt in American History, and there still is No Collusion and No Obstruction.
The only Collusion was that done by Democrats; NYT, 17/5/2018; Telegraph, 17/5/2018; CNN,
17/5/2018.

8:52 AM, 17/5/2018: “disgusting, illegal, and unwarranted Witch Hunt.” Fake News,
Haters, NYT, 17/5/2018; Telegraph, 17/5/2018; CNN, 17/5/2018.
Crossfire Hurricaine: gài informant trong ban vận động tranh cử của Trump.
Lập lại lời đe dọa của Giuliani, Pence, và blocked number phone call của Don, Jr.

11. 4/6/2018: tweet: “The appointment of the Special Councel is totally
UNCONSTITUTIONAL. Despite that, we play the game because I, unlike the Democrats,
have done nothing wrong.” Michael D Shear, “Trump Says Appoinment of Special Counsel is
‘Totally Unconstitutional,’;” NYT, 4/6/2018; CNN, 4/6/2018; “Trump Says He Has ‘Absolute Right’ to
Pardon Himself and Calls Special Counsel Unconstitutional;” LAT, 4/6/2018.

IX. Trump rút security clearance của cựu Giám đốc CIA John O Brennan.
Thứ Tư, 15/8/2018 [5/7 Mậu Tuất]: 572nd Trump rút security clearance của cựu
Giám đốc CIA John O Brennan. Đang nghiên cứu trường hợp những người khác. Chuẩn
bị từ 26/7/2018, nay mới công bộ.
1. 17/3/2018: Brennan viết: Trump’s venality [tính ưa dùng tiền mua chuộc ],
moral turpitude [đồi bại, sa đọa đạo đức], political corruption, the Americans will
triumph. Disgraced demagogue [mị dân ]. McCabe là scapegoat.
21/3/2018: MSNBC: Cựu GĐ CIA: Russia probably have something on him
personally. Năm 2016, Brennan báo cáo về Trump và Russia.
Truyền thông và Tướng Clappers—người từng cử Comey tới Trump Tower ngày
6/1/2017 để thông bảo tin đồn của tình báo Nga về chuyến đi Moscow của Trump trong
ba ngày 8-10/11/2013—đưa ra quyền tự do ngôn luận.
Cựu tướng Michael Hayden, Giám đốc NSA: cá nhân và trả thù [personal and
vindictive], không có gì đáng ngạc nhiên.
Chinh Dao: The river of no return. Trump has ceased to act as an elected president.
Just a bully’s fighting back whatever obstructs his greed and desire.
The intelligence community will be in hard time. NYT, 15/8/2018.
This is certainly “indictive” as General Hayden observed, but it may be in a larger
context than a “personal” matter. I strongly believe that Trump and his cronies, including
though not limited to such Congressmen as Nunes and Jordan, have carried out an extensive
purge of the intelligence leaders and officials (e.g., Comey, McCabe, Strzok, Ohr, etc) to
justify the possible crimes of Trump, his children, their close associates and campaign
officials.
Watch out. Trump has ceased to act as an elected president of the USA. He has
unmasked himself as a Kompromatized agent of the Russian spy networks. It’s time that
Special Counsel Mueller should subpoena him before it is too late. WP, 15/8/2018.

XI. Xách Nhiễu Tình Dục/Predator Priests:
15/8/2018: Pensylvania: Grand Jury ra cáo trạng trên 300 predator priests xâm phạm
tình dục trên 1000 nạn nhân tại 6 giáo phận từ năm 1947. NYT, 15/8/2018.
Hồng Y Wuerl bị cáo buộc âm mưu cover-up.
Vatican: Xấu hổ.

Thứ Hai, 20/8/2018 [10/7 Mậu Tuất]: 577 th Pope Francis viết thư về vụ án tình dục của hơn
300 pedator priests.

Thứ Hai, 20/8/2018 [10/7 Mậu Tuất]: 577 th
New York: William Colhen thảo luận với công tố viên.
Thứ Tư, 22/8/2018 [12/7 Mậu Tuất]: 579th
Trừng phạt trả đũa [sanctions] mới chống Nga có hiệu lực.
Thứ Sáu, 24/8/2018 [14/7 Mậu Tuất]: Washington: Phiên tòa kết án cựu Trung
Tướng hồi hưu Michael T Flynn, cựu Giám Đốc DIA, bị đình hoãn tới ngày 17/9/2015
theo yêu cầu của Mueller.
Thứ Bảy, 25/8/2018 [15/7 Mậu Tuất]: 582
Chủ Nhật, 26/8/2018 [16/7 Mậu Tuất]: 583
Thứ Hai, 27/8/2018 [17/7 Mậu Tuất]: 584th
Thứ Ba, 28/8/2018 [18/7 Mậu Tuất]: 585
Thứ Tư, 29/8/2018 [19/7 Mậu Tuất]: 586
Thứ Năm, 30/8/2018 [20/7 Mậu Tuất]: 587
Thứ Sáu, 31/8/2018 [21/7 Mậu Tuất]: 588th
Phụ Bản/Glossary:
1. Paul J Manafort
Quản lý Ủy Ban Tranh Cử [Campaign Manager], thay Corey Lewankowski từ
20/6/2016 tới 19/8/2016.
Sinh năm 1949 tại New Bitain, Connecticut, cách Hartford khoảng 12 dặm. Cha
là thị trưởng, tên được đặt làm tên một phố trong tỉnh. Hoạt động lâu năm cho Đảng
Cộng Hòa.
Quen Oleg V Deripaska, tỉ phú Nga, và Rinat Akhmetov, đại gia Ukraine, từ
2005.
2006-2008: Thành lập công ty tư vấn Davis, Manafort Partners, Inc sau đổi
thành DMP International. 2008: Rick Davis làm CT/BVĐTC của John McCain. Có
trụ sở ở Kiev, Ukraine.
Manafort yểm trợ phe thân Nga của Ukraine, giúp Viktor F Yanukovych đắc cử
TT năm 2010. Năm 2011, thành lập nhóm Hapsburg Group, vận động chính khách
Âu Châu và Mỹ ủng hộ Yanukovych. Trước năm 2014, được Ukraine trả tới 17 triệu
MK, qua các công ty vỏ ốc ở ba nước ngoài.
Theo công tố viên Uzo Asonye, Yanukovych là “ngỗng đẻ trứng vàng [golden
goose]” của Manafort, và tài phiệt/đại gia [oligarchs] Ukraine trả Manafort tới 60
triệu MK, tại trên 30 chương mục ở ba nước ngoài như Cyprus.
Luật sư Thomas Zhenle, cầm đầu luật sư đoàn 5 người, trút mọi tội lỗi cho Rick
Gates, phụ tá và partner của Manafort.
Từ tháng 3/2016, giữa lúc khó khăn tài chính, được Barrack, Jr giới thiệu làm việc
cho Trump. Tháng 6/2016, thay Lewandowski làm Quản lý tranh cử tới 19/8/2016.
Chẳng hiểu vì lý do nào, Trump nói Manafort chỉ làm việc cho Trump “49 ngày,” và
không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. [sic]
“He worked for me for a very short time. Why didn’t government told me that he was
under investigation. These old charges have nothing to do with Collusion.” WP, 1/8/2018.

a. Rick Gates: Phó Quản lý Ban Tranh cử của Manafort; rồi Phó Quản lý quĩ lễ
tuyên thệ của Thomas J Barrack. Quĩ tranh cử 2016, 333 triệu MK, và quĩ tuyên thệ,
106 M.
Gates khai năm 2016, Manafort sai tiếp xúc một người Nga ở Kiev và Mowcow,
“Person A,” tức Kilimnik, nhân viên GRU—từng bị indicted về hình tội
cyberhijacking tài liệu Hillary và Đảng Dân Chủ năm 2016.
30/10/2017: Special Counsel Mueller team cáo buộc Manafort và Gates với 12 tội,
conspiracy against the USA, conspiracy to launder money, making false statements to the FBI.
3/1/2018: Manafort kiện Bộ Tư Pháp và Mueller
[15/2/2018] Gates gần hoàn tất điều kiện hợp tác [plea deal] với Mueller. Gates bị truy tố 8
tội, đã điều đình từ tháng trước. Manafort bị 9 tội. Gates sẽ bị kết án khoảng 18 tháng tù. Los
Angeles Times, 19/2/2018. 23/2/2018: Gates hợp tác với Mueller.
Jeffrey Johai [con rể cũ của Manafort cũng hợp tác với prosecutors. Đã bị Andrew
Brown ở Los Angeles điều tra về real estate và bank fraud ở LA và NY]; Reuters, 17/5/2018;
MSNBC/NBC News, 5/6/2018; Reuters, 5/6/2018; WP, 5/6/2018]

6/8/2018: star witness trong phiên tòa tại Alexandria. Xác nhận Manafort có 15 chương
mục ngoại quốc, gian lận thuế. NYT, 6/8/2018; CNN, 6/8/2018.

b. Konstantin V Kilimnik:
Bắt đầu cộng tác với Manafort từ tháng 12/2004, khi còn làm việc cho tổ chức vận
động dân chủ, do chính phủ Mỹ tài trợ.
Làm việc cho Manafort từ tháng 3/2005. Translator, strategist và fixer của Manafort
tại văn phòng Kiev.
Kilimnik [Person A]—a Ukrainian “fixer, translator and office manager” to Manafort’s
office in Kiev since March 2005, who had previously worked for the International
National Institute [IRI], a US-government funded non-profit supporting the Westernfriendly democrat movements (such as the Ukrainian Orange Revolution under the tutelage
of John McCain, the R-Arizona Senator, in the same vein of the overseas Vietnamese
organizations in California, Paris, Australia, Japan, etc) that Manafort and his patron sought
to counter. Kilimnik [Person A] contacted members of Hapsburg Group, founded in 2011,
to coach their story [chỉ lobbying ở Âu Châu, không trong lãnh thổ Mỹ]. Hai nhân chứng là
ký giả Alan Friedman và Eckart Sager.
5/2016: Kilimnik sang Mỹ, gặp Manafort.
8/2016: Kilimnik gặp Manafort ở NY.
8/6/2018: Mueller team kết tội Manafort và Kilimnik for “conspiracy to obstruction of
justice” và “obstruction of justice for tampering witness.” CNN, 8/6/2018; NYT, 8/6/2016;
Reuters, 8/6/2018; WP, 8/6/2018.
This is a criminal offensive theo 2002 statute [18 US Code, Section 1512—Tampering with
a witness. Victim, or an informant], criminalizing the corrupt impeding of proceedings even if
they have not yet started—like the potential grand jury investigation an FBI case can prompt.
15/6/2018: Manafort bị tống giam.

Từ Kiev, Kilimnik khẳng định không phải là gián điệp. Làm việc cho Manafort từ
tháng 3/2005 như interpreter, strategist và office manager ở Kiev.
c. Alex van der Zwaan, Luật sư Dutch, bị kết án tù 30 ngày và 20,000 phạt vạ ngày
3/4/2018, vì nói dối về liên hệ với Paul J Manafort, Rick Gates, và gián điệp quân đội
GRU Kilimnik ở Kiev, Ukraine. NYT, 3/4/2018.

d. 27/4/2018: Washington: Thẩm phán Amy Berman Jackson dismmised vụ án dân
sự của Manafort v/s Mueller và Bộ Tư Pháp đã vi phạm lỗi lầm đến độ tự cho mình carte
blanche trong khi điều tra.
Thứ Ba, 3/4/2018: Special Counsel Mueller trình tòa tất cả các chỉ thị của Thứ
trưởng Tư Pháp, kể cả memo ngày 2/8/2017 nói rõ thẩm quyền điều tra Manafort,
cựu Chủ tịch UBVĐTC năm 2006 của Trump, về liên hệ với Nga.
19/4/2018: Thẩm phán Jackson nghe motion của Luật sư Kevin Downing về
việc Thứ trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein đã ra lệnh bổ nhiệm Mueller quá rộng vào
tháng 5/2017, và Mueller đã đi ra ngoài ranh giới điều tra. Xin hủy bỏ vụ án
“conspiring to launder money and failing to register as a foreign agent in connection
with his lobbying for the Ukrainian government under pro Russian President Viktor
Yanukovych.” Toà tại Washington vào 17/9/2018. Reuters, 19/4/2018.
e. Special Counsel Mueller team buộc tội Manafort và Kilimnik “for conspiracy to
obstruction of justice” và “obstruction of justice for tampering witness.” CNN, 8/6/2018;
NYT, 8/6/2016; Reuters, 8/6/2018; WP, 8/6/2018.

This is a criminal offensive theo 2002 statute [18 US Code, Section 1512—Tampering
with a witness. Victim, or an informant], criminalizing the corrupt impeding of proceedings
even if they have not yet started—like the potential grand jury investigation an FBI case can
prompt.
[Manafort should appear at Judge Berman’s hearing on June 15 2018, for witness
tampering; cùng GRU agent Kilimnik [Person A]—a Ukrainian “fixer, translator and office
manager” to Manafort’s office in Kiev since March 2005, who had previously worked for
the International National Institute [IRI], a US-government funded non-profit supporting
the Western-friendly democrat movements (such as the Ukrainian Orange Revolution under
the tutelage of John McCain, the R-Arizona Senator, in the same vein of the overseas
Vietnamese organizations in California, Paris, Australia, Japan, etc) that Manafort and his
patron sought to counter. Kilimnik [Person A] contacted members of Hapsburg Group,
founded in 2011, to coach their story [chỉ lobbying ở Âu Châu, không trong lãnh thổ Mỹ].
Hai nhân chứng là ký giả Alan Friedman và Eckart Sager.
4/6/2018: Mueller team yêu cầu Thẩm phán Amy Berman Jackson của tòa án Liên
Bang District of Columbia “promply” sửa hoặc rút lại lệnh house arrest của Manafort, trong
khi chờ xét xử ngày 17/9/2018, vì Attempted to tamper với witness. FBI agent Brock W
Domin declared that two witnesses reported Manifort’s contacts and trying to coach their
story about Manafort lobbying practices. Another close associate, Kilimnik, cũng liên lạc hai
witnesses Alan Friedman và Eckart Sager. CNN, 4/6/2018; NYT, 4/6/2018; Reuters, 4/6/2018.
MSNBC/NBC News, 5/6/2018; Washington Post, 5/6/2018.

f. Thứ Ba, 31/7/2018 [13/6 Mậu Tuất]: 557th
Alexandria, VA: US v Manafort, 18-cr-83, US District Court of Eastern Virginia.
Khai mạc Phiên tòa hình sự Manafort. 18 tội danh, trong bốn nhóm chính: (1) bank fraud,
(2) tax evasion, (3) hiding tens of millions he earned advising pro-Soviet politicians in Ukraine
from 2006 through 2015, và (4) fraudulently obtaining millions in loans from financial
institutions including while he worked for the Trump campaign [6/7/2018: Công tố viên
[Prosecutors] nộp bằng chứng liên hệ giữa Manafort “bank fraud” và “Trump campaign.” Steven
Calk, CEO Federal Savings Bank tại Chicago, cho Manafort vay hơn 16 triệu MK để vào UB cố
vấn tranh cử của Trump. CNN, 6, 24/7/2018.] US v Manafort, 18-cr-83, US District Court of East
Virginia.

g. Thứ Hai, 17/9/2018 [8/8 Mậu Tuất]: 605th Washington: Paul J Manafort ra tòa án
Liên Bang District of Columbia. về tội (1) money laundering conspiracy, (2) false statement, and
(3) acting as an unregistered foreign agent for Ukranian interests. US v Manafort, 17-cr-201, US
District Court of Columbia.
Thẩm phán Amy Berman Jackson quyết định “it was “logical and appropriate” for
Mueller to investestigate Manafort and the prosecutors had received authorization to do so.”
6:50 AM, 21/7/2018: Trump tweets:
Collusion is not a crime, but it doesn’t matter because there was no collususion (except
by Crooked Hillary and the Democrats). NYT, 31/7/2018; CNN, 31/7/2018.
Kilimnik làm việc cho Manafort từ tháng 3/2005, trông coi văn phòng ở Kiev. Lương tháng
khoảng 10,000 MK/tháng.
Từ tháng 4/2015, Manafort đã gặp rắc rối. Hãng tư vấn không còn thân chủ. Chi phí quá cao.
Tiền thuế liên bang còn thiếu lên tới hơn 1 triệu MK.
Tháng 1/2016, kế toán viên Heather Washkun e-mail yêu cầu Manafort bỏ vào chương mục
ngay số tiền 120,000 MK để thanh toán chi phí cá nhân như nợ credit cards, insurance, v.. v...
29/2/2016: Manafort thư cho Tom Barrack, đề nghị làm việc không lương cho Trump.
Michael Caputo và Ivanka Kushner là hai người cổ võ nhiệt tình nhất. Ngày 25/3/2016, Trump
mời Manafort phụ trách vấn đề đại biểu Cộng Hòa tại Đại Hội sắp tới.
Tháng 4/2016, Manafort e-mail cho Kilimnik, hỏi ý kiến về dư luận quanh chức vụ mới bên
cạnh Trump.
7/5/2016: Kilimnik sang Mỹ, gặp Manafort, bàn về tiền bạc.
8/5/2016: Manafort xuất hiện trên Fox News, giải độc cho Trump.
20/6/2016: Manafort thay Corey Lewandowski làm Quản lý Tranh Cử.
8/2016: Kilimnik gặp Manafort ở NY.
19/8/2016: Trump thay Manafort bằng Stephen Bannon, Chủ tịch Breitbart News.
30/10/2017: Special Counsel Mueller ra cáo trạng chống Manafort và Gates với 12 tội danh,
conspiracy against the USA, conspiracy to launder money, making false statements to the FBI.
23/2/2018: Gates hợp tác với Mueller.
8/6/2018: Mueller ra cáo trạng chống Manafort và Kilimnik for “conspiracy to obstruction
of justice” và “obstruction of justice for tampering witness,” theo bộ hình luật 2002 statute [18
US Code, Section 1512—Tampering with a witness. Victim, or an informant], criminalizing the
corrupt impeding of proceedings even if they have not yet started—like the potential grand jury
investigation an FBI case can prompt. CNN, 8/6/2018; NYT, 8/6/2016; Reuters, 8/6/2018; WP,
8/6/2018.
15/6/2018: Manafort bị tống giam.

h. Oleg V Deripaska, tỉ phú, làm ăn với Manafort từ 2006.
Chủ Basic Element [Basel] 2006: Oleg Voloshyn cho Manafort và Gates vay 10 triệu
MK; nhưng không trả. CNN, 1/3/2018; NYT, 1/3/2018.

2014: Yanukovych trốn chạy qua Nga.
21/5/2016: George Papadopoulos e-mail Manafort: “Russia is eager to meet
Trump.” Manafort chuyển cho Hope Hicks.
19/6/2016: Manafort trở thành Quản lý tranh cử của Trump. Gates làm Phụ tá.
7/7/2016: Manafort e-mail cho Gates: Có thể gặp Deripaska để bàn về bầu cử.
CNN, 1/3/2018; NYT, 1/3/2018. [Deripaska chối] Tự ý hay theo lệnh the Trumps?

Nastya Rybka Nữ guru tình dục Nga Nastya Rybka, tên thật Anatasia Vashukrvich, biết
được liên hệ bí mật giữa Trump và Nga, có lẽ qua Manafort. Bị bắt ngày 26/2/2018 ở
Pattaya , Thái Lan, cùng 9 người khác, khi đang huấn luyện một khóa tình dục cho du khách

Nga. Từng quen biết tỉ phú Deripaska và Phó Thủ tướng Sergey Prikodko vào tháng 8/2016.
CNN, 1/3/2018; NYT, 1/3/2015.

i. Viktor F Vekselberg và mạng nhện Andrew Intrater, German Khan, bố vợ
Luật sư van der Zwaan, BTTM Wilbur L Ross
k. Cha con Araz và Emin Agalarov; Irakly “Ike” Kaveladze, đại diện Agalarov ở
Mỹ [interview ngày 3/11/2017; 23/3/2018]; Natalia Veselnitskaya, Rinat Akhmetshin,
[14/11/2017]; Anatali Samochornov, [8/11/2017]. Robert “Rob” Goldstone,
[15/12/2017. 29/3/2018]; Dan Scavino,
l. Ngày 4/6/2018: Mueller team yêu cầu Thẩm phán Amy Berman Jackson của tòa án Liên
Bang District of Columbia “promply” sửa hoặc rút lại lệnh quản thúc tại gia [house arrest] của
Manafort, với bond 10 triệu MK bất động sản, trong khi chờ xét xử ngày 17/9/2018 [và
31/7/2018], vì “attempted to tamper with witness.” Thanh tra FBI Brock W Domin báo cáo hai
nhân chứng khai Manafort tiếp xúc họ và lèo lái lời khai của họ về lề lối lobbying cùa Manafort.
Phụ tá thân cận của Manafort, Kilimnik, cũng liên lạc Alan Friedman và Eckart Sager. CNN,
4/6/2018; NYT, 4/6/2018; Reuters, 4/6/2018. MSNBC/NBC News, 5/6/2018; Washington Post, 5/6/2018.

9/3/2018: Mueller ký một trát tòa [warrant] mới về liên hệ giữa Manafort với Nga trong
mùa bầu cử, không liên hệ đến những hình tội đang bị điều tra. Nộp cho tòa ngày 5/4/2018.
6/7/2018: Công tố viên [Prosecutors] nộp bằng chứng liên hệ giữa Manafort “bank fraud”
và “Trump campaign.” Steven Calk, CEO Federal Savings Bank tại Chicago, cho Manafort vay
hơn 16 triệu MK để vào UB cố vấn tranh cử của Trump. CNN, 6, 24/7/2018.] Tháng 11/2016,

Manafort còn đề nghị Calk làm BT/Bộ Binh. CNN, 10/8/2018.
6/7/2018: Luật sư của Manafort xin đổi venue tới Roanake, Va, cách Alexandria khoảng
240 dặm [386 cây số] vì sợ bồi thẩm đoàn hay hội đồng xét xử dân chúng địa phương thiên vị
[jury pool bias]. Tại Alexandria, Trump chỉ được 4% tổng số phiếu.

2. Ứng Cử Viên Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh:
Thứ Tư, 27/6/2018 [523rd]: Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện [Justice] Anthony M
Kennedy, 81 tuổi, tuyên bố nghỉ hưu từ 31/7/2018. Tại Fargo, North Dakota, Trump nói
sẽ cử người thay sớm. TNS Cộng Hòa, như Mitch McConnell (R-Kentucky), Kennedy
(R-Louisiana), cũng muốn confirm sớm.
TNS Dân Chủ như Chuck Schumer (D-NY): Phải chờ sau Bầu cử. (CNN, 27-28/6/2018;
Thư ngày 27/6/2018, Kennedy gửi Trump; Michael D Shear, “Supreme Court Justice Anthony Kennedy
Will Retire;” NYT, 27/6/2018).

9/7/2018: Trump đề cử Brett Kavanaugh, 53 tuổi, US Court of Appeals for the DC
Court, cựu thư ký của Kennedy, thay Kennedy.
Kavanaugh tuyên bố: “Deeply honored to be nominated.” MSNBC, 9/7/2018; NYT,
9/7/2018.

Đây là đề cử viên thứ hai Tối Cao Pháp Viện của Trump trong vòng chưa đầy
nửa năm. Sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên lịch sử pháp luật Mỹ. Khuynh hướng bảo thủ sẽ
thắng thế với tỉ lệ 5-4 trong một thời gian dài. Các án lệnh giải thích Hiến Pháp có
thể thay đổi. Thể chế phân quyền, check-and-balance của Mỹ có thể bị ảnh hưởng.
Vai trò Tổng thống có thể được tăng gia, trở thành một thứ “untouchable” “royal
president.” Quyền tự trị tiểu bang—qua Supreme Clause—sẽ bị giới hạn. Quyền
người căn bản, tiêu biểu như Tu Chính Án 14, sẽ bị giới hạn. Hiềm khích chủng tộc
[racism] sẽ gia tăng.
Chief Justice John G Roberts, Jr, bảo thủ [conservative]; nhưng bị Trump chỉ trích.
Thêm một thẩm phán do Trump lựa chọn còn mở nắp một hộp sâu bọ mới trên mặt trận pháp

lý mà Trump và cronies phải đương đầu từ trước ngày đắc cử. Bởi vậy có tin Trump và cộng
sự viên như Leonard Leo đã thuyết phục Kennedy nghỉ hưu sớm, thay bằng một trong những
đệ tử của Kennedy.
McConnell đề nghị hai trong danh sách 4 finalists của Trump: Raymond Kethledge, 51
tuổi, và Thomas Hardiman. Nhưng Leonard Leo: “hard to sell.” Nên tuyên bố: “The
president made a superb choice.” Will the confirmation process be railroaded through?
TNS Susan Collins, (R-Maine), về SC pick: không bỏ phiếu cho bất cứ ai overturn Roe
v. Wade. WP, 1/7/2018; NYT, 1/7/2018; CNN, 2/7/2018. Có lẽ ám chỉ Amy Comey Barrett, 7th
Circuit.
Các TNS CH: Lisa Murkowski, (R-Alaska).
Jeff Flake, (R-Arizona)
John McCain, (R-Arizona).

Cựu TT George W Bush 43rd ủng hộ.
Biểu tình phản đối trước tối cao pháp viện. CNN, 9/7/2018.
10/7/2018: Pence dẫn Brett Kavanaugh tới Capitol Hill tiếp xúc các TNS. Gặp Mitch
McConnell, rồi Charles [Chuck] E Grasselly, R-Iowa, Chủ tịch Tiểu ban Tư Pháp Thượng Viện.
11/7/2018: Kavanaugh tới Capitol Hill tiếp xúc các TNS Tiểu ban Tư Pháp Thượng
Viện. Như Graham.

Khởi đầu cuộc chiến confirmation với Đảng Dân Chủ.
Ba vấn đề chính: Mueller’s investigation; healthcare và 14th amendment.
Dân Chủ muốn Kavanaugh tự rút lui [to recuse from the Mueller probe]. Năm 1999,
Kavanaugh từng tuyên bố TCPV “wrong” khi nhất trí bắt Nixon nộp tape, vì “no one is
above the law.” Kavanaugh cũng đưa ra lý luận một tổng thống tại chức được hoãn xét
xử mọi vi phạm; và chỉ Quốc Hội mới có quyền điều tra—theo kiểu Nunes và nhóm
Cộng Hòa UBTBHV rằng “không có evidence việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử
2016?”
Kavanaugh còn là clerk của Thẩm phán Alex Rozinski Tòa Kháng Án khu 9, bị liên
hệ tình dục và phải nghỉ hưu. NYT, 18/12/2017.
21/8/2018: Gặp Schumer.

Confirmation Hearing: 4/9/2018.
Chinh Dao: The most important and urgent task now is the possible crimes and
subordination of the Trumps and dozens of their associates and campaign officials to the
Russian spy networks.
McConnell should have also paid attention to Trump’s emolument violations, including
though not limited to, the Chinese loan of 500 millions to the Trump Organization in
Indonesia. Silence is equivalent to complicity.
The Kennedy replacement can be delayed until after the mid-term elections [in Nov
2018]. NYT, 27/6/2018.
Chinh Dao: Frankly, I’m very disappointed. I never consider Brett Kavanaugh as a
distinguished scholar. Kavanaugh should have declined the nomination. Your mind has been
constitutionally blind. I’m thinking about the US v. Nixon et al. No one is above the law. You,
too. NYT, 9/7/2018.
Chinh Dao: There will be more than Roe v. Wade (abortion, 67% don’t want it be
overturned).
The fundamental issue is whether or not this is a plot to cover up Trump’s unlawful
offensives—from the People of the State of New York v Donald J Trump, et al (the Trump
Foundation), to the Summer Zervos v. Trump, et al (defamation, sexual assaults), the
emolument lawsuits, the criminal investigation into the Russian probe (especially, his

attempting to cover up his children’s ties to the Russian and foreign spy networks, via
dozens of his close, convicted, or indicted associates and campaign officials)
More importantly, I believe, whether he is personally honest enough to nominate a
Supreme Court justice?
The confirmation vote can be delayed until next year. The concerned voters should
contact your senators to prevent Trump’s plot. This may be a dark page of our history of
jurisprudence.” WP, 1/7/2018.
7 [B3]. Summer Zervos v/s Donald Trump, et al. New York Supreme Court, 20/3/2018.
WP, 20/3/2018; CNN, 20/3/2018.

Dec 2007: Trump assaulted Zervos Một cựu diễn viên trên chương trình “The
Apprentice” at the Trump Tower. 10/2016: Zeivos ở Los Angeles họp báo với Luật sư]; tố
cáo Trump xâm phạm tình dục. (CNN, 14 Oct 2016).
20/3/2018: Kiện ở New York Supreme Court. Chánh án Jennifer Schecter không cho
đổi venue. Tuyên bố có jurisdiction.”No one is above the law.” Luật sư của Zervos,
Marriann Wong. WP, 20/3/2018; CNN, 20/3/2018.
[21/3/2018: CNN chiếu lại cuộc tranh luận, kể cả giữa Luật sư và bạn cùa Cohen và
Luật sư của Daniels/Clifford. 23/3/2018: Luật sư của Daniels/Clifford. công bố hình một
DVD về liên hệ giữa Trump và Clifford].
2/5/2018: New York: Luật sư Marriann Wong của Zervos đòi Trump nộp tòa tất cả hồ
sơ về chương trình “The Apprentice.”
17/5/2018: An intermediate Appeals court refused to halt Zervos lawsuit. Reuters,
22/5/2018.

5/6/2018: Manhattan, NY: Conference on Summer Zervos v/s Donald Trump, et al.
Thẩm phán Jennifer Schecter, the NY State Supreme Court, set out a discovery
schedule for the case, despite Trump attorney Marc E Kasowitz—tác giả memo ngày
23/6/2017 gửi Mueller về inherent constitutional right—nỗ lực delay the matter, pending
appeals. Cho lệnh hai bên giao nộp tài liệu vào tháng 9/2018, và hoàn tất deposition ngày
31/1/2019. Thời gian deposition giới hạn trong 7 giờ. Về vấn đề tài liệu liên quan đến những
phụ nữ khác, Thẩm phán cho lệnh hai bên nộp “legal briefs.”
Kasowitz đưa ra lập luận Điều Khoản Tối Thượng của Hiến Pháp [the Supremacy
Clause of the US Constitution] không cho phép các vụ kiện ở tiêu bang chống lại một tổng
thống tại chức [bars a state court lawsuits against a sitting president], and và ngày Thứ Ba đe
dọa sẽ kiện lên tới Tối Cao Pháp Viện [“this issue will likely reach the United States
Supreme Court”]. ABC News, 5/6/2018; Reuters, 5/6/2018.
Trump had appealed the Summer Zervos v/s Donald J Trump to the highest NY Court
of Appeals, asking to delay the trial for presidential immunity. Reuters, 22/5/2018.
Manhattan, NYC: Manhattan Supreme Court, ban kháng án, rejected Trump’s claim of
immunity, cho lệnh vụ án Summer Zervos v Donald J Trump et al ngày 20/3/2018 tiếp tục.
Justice Jennifer Schecter ruling: “No one is above the law.” Luật sư của Zervos, Mariann
Wang. CNN, 17/5/2018. Reuters, 17/5/2018.

a. Emoluments:
1a. 25/7/2018: Greenbelt, Md: Thẩm phán Peter E Messite of the US District Court
in Maryland quyết định vụ án Emoluments của District of Columbia và Maryland chống
lại Trump Organization và Trump International Hotel tại Washington sẽ tiến hành.
Brett Shumate, Deputy Assistant AG, argued that Trump did not violate the
Constitution. On March 28, Messite đã bác đơn xin dismiss của DOJ. NYT, 28/3/2018,
21/6/2018.

b. The Federal Court of Appeals for the Second Circuit has another Emolument case
chống Trump và the Trump Organization về một khách sạn ở New York. Tháng 2/2018,

Citizens for Responsibility and Ethics Watchdog [CREW] kháng án lệnh dismiss ngày
21/12/2017 của Thẩm phán George B Daniels, Southern District of NY tại Manhattan.
Vụ án khởi tố ngày 22/1/2017. NYT, 22/1/2017, 21/12/2017.
c. Cambridge Analytica của nhóm SGL Election Ltd: Robert Mercer, GOP
magadonor, Stephen F Bannon, Alexander Rix.
2013: Mercer bỏ ra 15 triệu MK, để cung cấp dịch vụ về tâm lý voters, trong kỳ
tranh cử mid-terms 2014.
6/2016: Trump thuê Cambridge Analytica của SGL group: Mercer, [a mega
donator], Bannon. Rix, CEO; Rzenszian testimony. Sử dụng tư liệu 87 triệu công dân Mỹ
trong kỳ tranh cử 2016.
12/2017: WSJ loan tin Mueller subpoena e-mails của Cambridge Analytica.
Thứ Ba, 20/3/2018: CEO Cambridge Analytica trong một video tuyên bố giúp Trump đắc cử năm
2016. Có thể liên hệ với Nga, qua Lukeoil của Vagit Alekperoy. Thân tín của Putin.
Joshua Green: Bannon thu thập tin tức cho Cambridge Analytica. Christopher Wyle, làm việc cho
Cambridge Analytica từ 2014: Bannon và Bolton làm việc cho Cambridge Analytica, Bolton: MK454,170;
CNN, 23/3/2018.
Liên hệ với Lukeoil của Vagit Alekperoy. Thân tín của Putin.
18/3/2018: Facebook suspends account của data firm with ties to Trump’s campaign [Cambridge
Analytica], của Bri-tên từ tháng 6/2016.
19/3/2018: Facebook “audit” data firm with ties to Trump’s campaign [Cambridge Analytica], của
Bri-tên.
20/3/2018: Sen Amy Kopucha (D-Minn): QH sẽ yêu cầu CEO Facebook điều trần. CNN, 20/3/2018.
Sen Kennedy (R, Louisinia): QH sẽ yêu cầu CEO Facebook điều trần. CNN, 20/3/2018.
Thứ Ba, 20/3/2018: UK cho lệnh CEO Cambridge Analytica điều trần. Facebook mất 33 tỉ.
21/3/2018: Mark Zuckerberg cho CNN phỏng vấn.
Class Action against Facebook
10-11/4/2018: Chairman & CEO Facebook Mark Zuckerberg điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp
Thượng Viện. Khẳng định sự can thiệp của Nga. Xin lỗi và sẽ điều chỉnh. Hợp tác với Mueller team.
3/2018: Cambridge Analytica khai phá sản.
NY: Cambridge Analytica filed for Chapt 7 bankruptcy at the US Bankruptcy court Southern District
Court of New York. Petitionners: Rebekah và Jennifer Mercer, con gái tỉ phú Robert Mercer, CH, người
đóng góp nhiều cho Trump. Đã tuyên bố ngưng hoạt động, phá sản từ tháng 3/2018. Reuters, 18/5/2018.

d. Vấn đề impeachment,
Art II of the constitution: The president … “shall be removed from office on
impeachment for, and conviction of, Treason, Bribery, or other high crimes and
misdemeanors.” (Section 4, Art II, of the Constitution; Gilbert, 1994, pp 285, col2, 286col 1)
Fraud and racketeering are serious crimes that legally rise to the level of
impeachable acts.
Impeachment (the procecution of a public official by the Congress, with the House of
Representatives making the accusation, and the Senate acting as the trier of fact; instead of jury
as in the other criminal cases). Art III, sections 2&3, Gilbert, 1994, pp 286col 2)
Amendment XXV: Gilbert, 1994, pp 296, col1-297,col 1)

Một tweet thứ hai: “The appoinment of the Special Councel is totally
UNCONSTITUTIONAL. Despite that, we play the game because I, unlike the Democrats,
have done nothing wrong.” Michael D Shear, “Trump Says Appoinment of Special Counsel is
‘Totally Unconstitutional,’;” NYT, 4/6/2018; CNN, 4/6/2018; “Trump Says He Has ‘Absolute Right’
to Pardon Himself and Calls Special Counsel Unconstitutional;” LAT, 4/6/2018.
7:55 AM, June 4, 2018: Trump tweets: “As has [have] been stated by numerous legal scholars, I
have the absolute right to PARDON myself …Michael D Shear, “Trump Says Appointment of Special
Counsel is ‘Totally Unconstitutional’;” NYT, 4/6/2018; CNN, 4/6/2018; “Trump Says He Has
‘Absolute Right’ to Pardon Himself and Calls Special Counsel Unconstitutional;” LAT, 4/6/2018
Ngày 3/6/2018, Rudolph W Giuliani tung bong bóng trên ABC về việc Trump có thể pardon
himself. ABC, 3/6/2018; CNN, 3,4/6/2018.

Giuliani còn tuyên bố với một cơ quan truyền thông khác là Trump có thể bắn cựu Giám Đốc
FBI Comey mà vẫn vô sự. HuffPost, 3/6/2018; CNN, 3,4/6/2018; LAT, 4/6/2018

Biến cố gây ảnh hưởng trầm trọng nhất là sự can thiệp vũ lực của Nga vào Syria và
Ukraine, với cao điểm là cuộc chiếm đóng và sát nhập Crimea ngày 18/3/2014.
Ngày 18/3/2014, Vladimir V Putin (11/12/1999-26/3/2000, to present) yêu cầu QH Nga
chính thức sát nhập Crimea vào lãnh thổ Nga, sau khi Thủ tướng Ukraine Yulia Tymochenko và
TT thân Nga Viktor Yanukovych chạy qua Nga tị nạn.
Putin yểm trợ nổi loạn ở Đông Ukraine.
Today autocracies have entered the arena again, exporting their ideas and methods—even
to the USA. France: Le Pen. USA: Donald J Trump.
Vladimir V Putin cho lệnh chính phủ rút khỏi Hiệp ước thành lập Tòa Hình Sự Quốc Tế
[International Criminal Court, CCI] vì tòa này “bất lực và thiên vị [ineffective and one-sided].
CCI thành lập năm 1998 sau khi 120 nước ký Rome Statute năm 2002, đặt trụ sở ở The Hague.
Nga ký Rome Statute năm 2002, nhưng QH không thông qua. Nước Mỹ cũng không ratify. Bộ
trưởng NG John Kerry đã yêu cầu the ICC nhìn vào việc Nga chiếm Crimea năm 2014 và oanh
tạc Syria. (Ivan Nechepurenko & Nich Cumming Bruce, “Russia Cuts Ties With International
Criminal Court, calling it One-Sided;” NYT, 16/11/2016.
Putin, một trùm Mật vụ KGB, hiện đổi tên thành FSB, [Federal Secret Service], lạnh lùng
thảm sát hay cô lập đối thủ. Năm 2012, Quốc Hội Mỹ thông qua luật Magnitsky Act, đặt

những phần tử vi phạm nhân quyền vào hồ sơ đen—sau khi Luật sư Sergei L Magnitsky
chết trong nhà tù Nga khi bị tra khảo năm 2009. AP, 19/7/2018; NYT, 19/7/2018. Nạn
nhân mới nhất là cha con Sergei W Skripal ở Salisbury, UK, ngày 4/3/2018—gây nên
cuộc khủng hoảng ngoại giao với 24 nước Tây Âu và Mỹ, Canada, Australia. Một đối
lập bị cấm tranh cử TT Nga ngày 8/3/2018.
GRU xâm nhập hoạt động từ thập niên 2000, như trường hợp Paul J ManafortRick Gates-Konstantin V Kiminik, Oleg V Deripaska,
Nữ tình báo Maria Butina—mới bị Bộ Tư Pháp bắt giữ tại DC ngày 16/7/2018—
29 tuổi, tới Mỹ với thông hành sinh viên năm 2016. Ngày 11/7/2015, tại Las Vegas,
từng chất vấn Trump trong dịp tranh sơ tuyển về tương lai bang giao Nga-Mỹ. Năm
2016, hai lần dàn xếp cuộc gặp Trump-Putin, nhưng không thành công. Networks với
NRA Paul Erickson, Alexandr Torshin, Phó Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Nga.
Tháng 5/2016, ăn tối với Don, Jr, tại Louisville, Kentucky. NYT, 16/7/2018.
Mật vụ Nga [Foreign Intelligence, SVR, hay military Intelligence, Directorate
Military General Staff [DMGF tức GRU] trộm cắp e-mails của Hillary Clinton và
Đảng Dân Chủ ngày 18-22/4/2016, rồi phổ biến qua websites Guccifer2.0 và
DC.Leaks—trước khi cho WIKILeaks công bố từ ngày 22/7/2016, cùng nhiều cuộc
cyber-hijackings khác tiếp tay Trump đắc cử. Roger Stone, người thân tín của Trump,
cùng các phụ tá như Sam Nunberg, Jason Sullivan, Andrew Miller, tích cực phổ biến
dirts của Hillary và DNC.
Bachar [Bashar] al-Assad, TT Syria, coi Trump như một đồng minh tự nhiên; NYT,
16/11/2016.

Thứ Sáu, 16/2/2018: Special Counsel Robert S Mueller, III, truy tố 13 công dân
Nga và 3 công ty phá hoại cuộc tranh cử 2016, đặc biệt là Yevgeny V Prigozhin,
Putin’s “cook, 56 tuổi, điều khiển Internet Research Agency, chủ công ty Concord
Management. NYT, 16/2/2018; US v. Concord Management, 18-cr-00032, US District Court,
District of Columbia (Washington, DC). [6/8/2018, Thẩm phán Dabney Friedrich đồng ý hạn
chế tài liệu cho Luật sư của Concord; AP, 6/8/2018]

Ngày Thứ Bảy, 17/2/2018, Trung tướng H R McMaster, Cố vấn HĐANQG, một
solder scholar historan, tuyên bố tài liệu truy tố 13 công dân Nga và 3 công ty phá hoại
cuộc tranh cử 2016, “ khó thể chối cãi [is incontrovertible].” Trong tweet tối Thứ Bảy,

17/2/2018, Trump nói McMaster quên không nói interference của Nga “không gây ảnh
hưởng kết quả bầu cử;” và qui trách cho TT Obama cùng Clinton.

B Official channels:
1. Tòa Đại sứ:
Trump
11/7/2015: Mariia Butina đặt câu hỏi với Trump về liên hệ Mỹ-Nga tại Las Vegas.
Trump tuyên bố “biết Putin” [I know Putin] và “sẽ đi với Nga” [get along with Russia].

Ngày 31/3/2016, Trump chủ tọa buổi họp, Papadopoulos đưa ra kế hoạch
Outreach gặp Putin.
4/2016: Đại sứ Nga Kislyak tới dự buổi diễn thuyết của Trump về liên hệ ngoại giao tại
May Flower Hotel.
Tối 21/7/2016; Trump được chọn làm ứng cử viên Đảng Cộng Hoà, mời Đại sứ Nga
Kislyak tới dự và Gordon sửa đổi platforms của Đảng CH (không bán vũ khí sát thương cho
Ukraine)
22/7/2016: WikiLeaks công bố hơn 19,000 ngàn e-mails của Hillary Clinton từ năm
2011. (Indictments ngày 13/7/2018)
27/7/2016: Vận động tranh cử ở Doral, Florida, Trump công khai yêu cầu Russia truy
tìm 30,000 e-mails bị deleted của Hillary. (CNN, 27/7/2016; MNBC, 27/7/2016) (Indictments
ngày 13/7/2018)]

2. Jeff Sessions
Tháng 3/2016, Sessions gặp Krislyak ở Trump Tower. 13/6/2017: Sessions tuyên bố trước
UBTBTV: Không recall. 31/7/2017: WP loan tin Kislyak báo cáo đã thảo luận với Sessions.
Ngày 14/11/2017, mới thú nhận
Thứ Ba, 29/5/2018 [494th 15/4 Mậu Tuất]: NYT tiết lộ Mueller đang điều tra việc Trump
áp lực Sessions tiếp tục điều động cuộc Russian probe sau khi recused ngày 2/3/2017. Sai TMT
Reine Priebus thuyết phục Sessions tiếp tục control the Russia invstigation. NYT, 29/5/2018. CNN,
29, 30/5/2018; WP, 30/5/2018.
On Wednesday, 19/7/2017: Trump told the NYT that he never should have nominated Sessions
if he had known that Sessions would not oversee the Russian investigation. NYT, 19/7/2017.
Thứ Sáu, 21/7/2017: Washington Post tiết lộ hai cuộc nói chuyện giữa Sessions và Đại sứ Nga
Sergei Kislyak vào tháng 4/2016 tại Mayflower Hotel, DC, và tháng 7/2016. WP, 21/7/2017. Sat,
22/7/2017, told TMT thuyết phục Sessions từ chức trong weekend.
8:12 AM, Thứ Hai, 25/7/2017: Trump tweets: AG Sessions has taken a VERY weak position on
Hilary Clinton crime (where are E-mails & DNC server), & intel leakers. NYT, 29/5/2018.

3. Michael T Flynn, cựu Trung tướng, GĐ DIA.
8/10/2014: Bộ QP thư cho Flynn, cảnh giác việc “emolument clause”: Không được
nhận quà của nước ngoài. 10/12/2015: Flynn diễn thuyết ở Moscow, dự dạ tiệc với Putin,
được trả 45,000 MK. Được Inovo, một công ty Dutch, trả 530,000 MK để điều tra
Fethullah Gullen, một giáo sĩ Islam Turk sống ở Pensylvania—bị TT Recep Tayyip
Erdogan nghi nhúng tay vào cuộc đảo chính. Ekim Alptekin, một người Mỹ gốc Turk,
chủ công ty Inovo, trả cho công ty Flynn Intel Group, trụ sở tại Alexandria, 530,000 MK.
Cộng sự viên của Flynn là Jon Iadonisi, một cựu Navy Seal, và Tim Newberry, a
nuclear engineer, chủ công ty White Canvas Group.
Ngày 12/10/2015, Flynn từng sang Nga diễn thuyết, được trả 45,000 MK, ngồi gần
Vladimir Putin trong dạ tiệc. Jill Stein, ứng cử viên Green Party, cũng có mặt. Stein từ chối
nộp cho UBTBTV các tài liệu Nga. Trong khi vận động tranh cử, Flynn đòi tống giam
Hillary Clinton. Flynn nhận tội, hợp tác với Mueller.
Vận động tranh cử cho Trump, đòi “Lock Her up.”

11/2016: Flynn điện thoại cho Tòa đại sứ Nga, nhưng dấu Pence.

Ngày 1/12/2016, con rể Trump, Jared Kushner, gặp Đại sứ Nga Sergei Kislyak—
mới về Nga, làm Thứ trưởng Ngoại Giao—trong 20 phút.
Đề nghị mở một đường giây truyền tin bí mật [a backchannel] với Mat-scơ-va.
Trung Tướng hồi hưu Michael T Flynn, cựu Giám Đốc DIA. cũng có mặt tại
Trump Tower ngày 1/12/2016 này.
Sơ đồ liên lạc: Jared Kushner: Sergei Kislyak, Sergei Gorkov [Chairman of
VnesEconomoBank. A Russian State Bank]
Michael Flynn, TNS Jeff Sessions, TT Tư Pháp.

Thứ Sáu, 23/12/2016 [25/11 Bính Thân] DC: The Global Magnitsky Act thông qua
UBNGTV, và rồi trở thành luật.
Chủ Nhật, 1/1/2017 [4/12 Bính Thân]:
Thứ Sáu, 6/1/2017: Comey gặp Trump theo lệnh Obama. Tra vấn về chuyến đi Nga
8-10/11/2013.
Thứ Bảy, 21/1/2017 [24/12 Bính Thân]: 1st day.
Thứ Ba, 24/1/2017 [27/12 Bính Thân] : 4th day. Flynn khai với FBI là không thảo
luận biện pháp răn đe trả đũa [sanctions] với Kislyak.
Thứ Năm, 26/1/2017: 6th day. Quyền BTTP Sally Q Yates nói với Luật sư Nhà
Trắng là Flynn thảo luận biện pháp răn đe trả đũa [sanctions] với Kislyak. Có thể bị
vunerable vì Russian blackmail.
Thứ Sáu, 27/1/2017: 7th day. Trump mời James B Comey ăn tối. Đòi hỏi loyalty.
Thứ Hai, 30/1/2017: 10th day. Trump cách chức Quyền BTTP Yates vì không đồng ý
travel ban.
Thứ Tư, 8/2/2017: 19th day. Flynn nói với Pence là không bàn việc răn đe trả đũa
[sanctions] với Kislyak.
Thứ Năm, 9/2/2017: 20th day. WP loan tin Flynn bàn việc răn đe trả đũa với Kislyak.
Thứ Sáu, 10/2/2017: 21st day.
Thứ Hai, 13/2/2017: 24th day. Flynn phải từ chức.
Thứ Ba, 14/2/2017: 25th day.Trump yêu cầu Comey bỏ qua cho Flynn.
7/3/2017: Flynn làm thủ tục ghi danh như một foreign agent.
28/3/2017: Devin Nunes hủy bỏ buổi tường trình của cựu Quyền BT/TP Sally Yates. Lý do:
Nhà Trắng không thuyết phục được Yates đừng điều trần.
25/4/2017: Jason Chaffetz, (R-Utah), Chủ tịch UBGS House Oversight Comte tuyên bố
Flynn phạm luật [broke the law].
25/4/2017: Nha Tổng Thanh Tra QP tuyên bố sẽ điều tra Flynn. 10/5/2017: UBTBTV
subpoena Flynn. 22/5/2017: Flynn invoked the 5th Amendment.
24/6/2017: Kushner điều trần trước UBTBTV. Nộp tờ khai 11 trang.
1/12/2017: Flynn nhận tội với Mueller. Hợp tác.
Trong thư ngày 29/1/2018, gửi Special Counsel Robert S Mueller, III, RE: Request for
Testimony on Alleged Obstruction of Justice, Luật sư John M Dowd của Trump tiết lộ:
Dowd gặp Mueller ngày 21/11/2017, và ngày 8/1/2018, Mueller đưa ra 16 câu hỏi muốn
Trump trả lời:
November 21, 2017: Dowd gặp Mueller
Jan 8, 2018: Dowd gặp Mueller. Mueller đưa ra 16 vấn đề:
[1] Flynn contacts with Kislyak
1. Điện thoại giữa Michael T Flynn, Cố vấn ANQG trong 24 ngày (21/1-13//2017) và
Đại sứ Nga Sergei I Kislyak tháng 12/2016.
Hai lần điện thoại vấn đề sanctions tháng 12/2016.

2. Phản ứng của Trump sau khi WP công bố về những cuộc điện thoại ngày
13/1/2017 và 8-9/2/2017?
[3] Flynn testimony with the FBI ngày 24/1/2017
[4] Sally Yates tới Nhà Trắng 26/1/2017:
3. Khi nào biết về cuộc gặp giữa Quyền BT/TP Sally Yates và Michael T Flynn,
cựu Cố vấn ANQG trong 24 ngày (21/1-13//2017) ngày 26/1/2017?
[Quyền BTTP Sally Yates tiết lộ ngày 24/1/2017 Flynn nói dối về cuộc điện thoại với
Đại sứ Nga vào tháng 12/2016] Thực ra, việc wiretape với tòa đại sứ Nga là việc thường
xuyên.
[2] Flynn conversations with Mike Spence ngày 8/2/2017:
4. Quyết định cách chức Tướng hồi hưu Flynn ngày 13/2/2017 vì “nói dối với
Pence.”
Ngày 8/2/2017, Pence nói chuyện với Flynn. Cựu TMT Reince Priebus hỏi Comey FBI
có wiretape Flynn hay chăng. Vài tuần trước [26/1/2017] có tin Flynn bị thu âm là nói
chuyện với Đại sứ Nga Sergei Kislyak.

5. 13/2/2017: 18 ngày sau khi Yates cảnh giác về việc Flynn nói dối, Nhà Trắng
yêu cầu Flynn từ chức.
6. Sau khi Flynn từ chức, nỗ lực tiếp xúc Flynn để xin immunity hay pardon.
14/2/2017: Trump yêu cầu Giám đốc FBI Comey bỏ qua cho Flynn. Flynn là một
người tốt. (Memo Comey, Feb 14, 2017) [obstruction of justice]. Ngày 7/7/2018, Giuliani tái
xác nhận, dù trước đó, Trump nhiều lần chối, cáo buộc Comey bịa đặt. Nhưng ngày
12/8/2018, Giuliani lại tuyên bố Trump nói không có việc này?
Thứ Năm, 20/7/2017 [27/6 Đinh Dậu]: Washington Post đi tin Trump đang cho cố vấn pháp
luật nghiên cứu quyền hạn ân xá. [H]e shall have Power to grant Reprieves and Pardons for offenses
against the United States, except in Cases of Impeachment.] (Section 2, Art II, of the Constitution;
Gilbert, 1984, p285, col 1)
Oat-shing-tân: 10G00, ngày Thứ Sáu, 21/7/2017, Sean Spicer, Press Secretary tại Bạch Cung từ
chức. Lý do: Trump bổ nhiệm Anthony Scaramucci làm Communication Director [bị cách chức sau
11 ngày]. Tin đồn Spicer mất chức đã lâu. Họp báo mỗi ngày không được trực tiếp truyền hình. NYT,
21/7/2017.
28/3/2018: NYT đi tin John Dowd thả bong bóng pardon cho Manafort và Flynn. Ty Cobb ra
tuyên cáo phủ nhận. PNV/Nhà Trắng theo luận điệu Cobb.

17/9/2018: Dự trù nộp status report và kết án Flynn.
Tháng 7/2018, Giuliani nói Trump muốn Comey “give Flynn a break.” CNN, 12,
13/8/2018. 12/8/2018: Giuliani xuất hiện trên CNN, tuyên bố Trump không hề yêu cầu
Comey bỏ qua cho Flynn. Ngày 14/8, tái xác nhận Trump nói không hề bàn việc Flynn
với Comey.
Nhóm Gordon có George Papadopoulos, Carter W Page, v.. v.. Ngày 31/3/2016,
Trump chủ tọa buổi họp Papadopoulos đưa ra kế hoạch Outreach gặp Putin.
Trumpgate/Crossfire Hurricaine:
31/3/2016: Papadopoulos đưa ra kế hoạch “Russia Outreach,” kể cả việc Trump bí mật
gặp Putin. Ngày 14/11/2017, Sessions tuyên bố mình chống lại, nhưng ba người khác tiết lộ
Sessions im lặng. Reuters, 18/3/2018.
26/4/2016: Stefan A Adler/Halper của ĐH Cambridge, informed Papadopoulos that
the Russians were in possession of thousands of documents that could be damaging to
Clinton. WP, 20/4/2018.

5/2016: Papadopoulos nói trong cơn say rượu với một nhà ngoại giao Australia
tại London rằng tình báo Nga có tài liệu nguy hại cho Hillary Clinton. Tháng 9/2016,
nhà ngoại giao trên thông báo cho Mỹ biết. Reuters, 17/8/2018; BBC, 18/8/2018;

Contacts with the Russian individuals like Ivan Timofeev, director of the Russian
International Affairs Council.
July 2016: Stefan A Adler/Halper gặp Page ở Washington.
Sept 2016: Adler gặp Page/Papadopoulos ở London conference. Sept 2017: last
exchange of e-mails.
27/1/2017: Papadopoulos nói dối với FBI về giáo sư Đại học Cambridge, người cung
cấp tin tình báo Nga trộm cắp e-mails của Hillay Clinton, nên FBI không thế bắt giữ cá nhân
này. Papadopoulos cũng không hợp tác thật thà. Ngày 17/8/2018, Mueller đề nghị kết án tối
đa 6 tháng tù, và 9.500 tiền phạt; Reuters, 17/8/2018; BBC, 18/8/2018;
18/5/2018: Trump mở nắp hộp sâu bọ “FBI secret informant,” Stefan A Adler tiếp xúc
George Papadopoulos, Sam Clovis và Carter Page trong thời gian tranh cử. Đòi DOJ cung
cấp tài liệu về informant trên. NYT, 16, 20/5/2018; WP, 18/5/2018; CNN, 18/5/2018.
Giuliani: Không biết acadic informant trên là ai.

Chủ Nhật, 20/5/2018 [485th]: Trump tweets: ngày Thứ Hai sẽ cho lệnh DOJ điều tra về FBI
informant; CNN, 20/5/2018.
DB Ted Lieu, D-California, Lee, D-Houston, thuộc UBTPHV, chỉ trích. CNN, 20/5/2018.
21/5/2018: Mueller yêu cầu tòa xúc tiến thủ tục kết án Papadopoulos. Sẽ nộp status report
ngày 22/6/2018.
4/6/2018: Vợ Papapodoulos xuất hiện trên Fox News, xin Trump ân xá cho Papapodoulos.
Dominique Mosbergen, “George Papapodoulos’s Wife Ask Trump to Pardon Her Husband;” HuffPost,
5/6/2018.

This was the first challenge to Trump’s school of legal thoughts on absolute pardon right, as
advanced by Marc E Kasowitz’s memo of June 23, 2017 to Mueller.

5/2016: Rick Clay/Butina e-mailed Rick Dearborn, một phụ tá của Trump, đề
nghị Trump gặp Putin.
7/2016: Carter W Page—một chủ ngân hàng đầu tư, Global Energy Capital,
LLC [GEC], cố vấn của Trump tới tháng 9/2016—qua Moscow, gặp Phó Thủ Tướng
Arkady Dvorkovich, Igor Sechin, v.. v...
2004-2007: Sống ở Nga.
2013: Đối tượng tuyển mộ của tình báo Nga.
23/9/2016: Christopher Steel công bố trên yahoo.com về Page. 10/10/2016: FBI xin
theo dõi. Trump và cronies cho rằng Peter Strzok, Bruce Ohr là những người chủ xướng
“Rigged witch hunt,” dù không có Russian collusion giữa Trump và tình báo Nga—
những lời chối tội “hogwash,” theo Giám đốc CIA John O Brennan, từ 2013 tới tháng
1/2017. NYT, 17/8/2018.
Butina liên hệ với Paul Erickson, thuộc NRA [Person 1].
11/7/2015: Mariia Butina đặt câu hỏi với Trump về liên hệ Mỹ-Nga tại Las Vegas.
Trump tuyên bố “biết Putin” [I know Putin] và “sẽ đi với Nga” [get along with Russia].
5/2016, Butina viết thư cho Rick Dearborn, đề nghị cuộc gặp Trump-Putin.
5/2016, ăn tối với Torshin và Don Trump, Jr, tại Louisville, Ky, nhân đại hội thường
niên NRA. Không gặp Trump.
18-22/7/2016: J D Gordon, Director Security Affairs ban vận động tranh cử của Trump,
tham dự việc sửa platform Đại Hội đảng CH, nhất là điều khoản bán vũ khí chấn thương cho
Ukraine. WP, 3/8/2018.
22/7/2016: GRU trộm cắp tài liệu Hillary Clinton và Đảng Dân Chủ, cho WikiLeaks
công bố đợt đầu.
27/7/2016: Từ Florida, Trump công khai yêu cầu Nga công bố e-mails bị deleted của
Clinton.

8/2016, Butina tới Mỹ với thông hành sinh viên. Theo học Ban Cao học Đại Học Mỹ ở
DC.
Đường giây George O’Neill Jr [Person 2], the heir of the Rockfeller fortune, dinners
club.
29/9/2016: J D Gordon, cựu Director Security Affairs ban vận động tranh cử của
Trump, gặp Butina và Paul Erickson tại nhà riêng Đại sứ Switzerland.
2016: Hai lần dàn xếp cho Trump gặp Putin, nhưng không thành. Ngoài NRA, còn hoạt
động cho nhóm tôn giáo cực hữu, National Prayer Breakfast.
3:00 AM, 9/11/2016: Text cho Torshin, nói có thể ngủ ngon. Chờ lệnh mới. CNN,
18/7/2018; WP, 16/7/2018; NYT, 16/7/2018.

Viết trên social media: Trump là một supporter of the rights to arm and the restoration
of relations with Russia. Congratulations to everyone! NYT, 4/8/2018.
4/2018: Butina tường trình trước Thượng Viện được tỉ phú Konstantin Nikolaev, đầu
tư vào dầu khí và kỹ thuật Mỹ, tài trợ. Trong hội đồng quản trị American Ethane ở Houston,
mới được giao kèo cung cấp 26 tỉ MK cho Trung Hoa. Nikolaev còn đầu tư vào Grabr, một
công ty dịch vụ ở San Francisco. Công ty online này cung cấp dịch vụ chuyển giao hàng hóa
quốc tế qua các du khách.
Nikolaev chưa từng gặp Trump, nhưng con trai là Andrey—một du sinh tại Mỹ—từng
tình nguyện tham gia cuộc tranh cử 2016 của Trump. Có mặt trong buổi khai trương Trump
International Hotel. WP, 22/7/2018; NYT, 4/8/2018.
1/2017: Aleksi Repik đại diện Grabr, một công ty dịch vụ online ở San Francisco,
chuyển giao hàng hóa quốc tế qua các du khách. Có tỉ phú Konstantin Nikolaev, đầu tư vào
dầu khí và kỹ thuật Mỹ, trong hội đồng quản trị American Ethane ở Houston, đầu tư. Repik
được bắt tay Trump, và chụp hình chungvới GĐ CIA Mike Pompeo.
Cùng tham dự có Vekelberg, Intrader và nữ luật sư Natalia Veselnitskaya—người từng
qua New York, gặp Don J Trump, Jr, Jared Kushner và Paul Manafort chiều 9/6/2016 theo
sự dàn xếp của cha con tỉ phú Nga Araz và Emin Agalarov. Veselnitskaya là một luật sư
quen biết nhiều, được Bộ Nội Vụ trợ giúp. Đương đầu với Bill Browder, người vận động
sanctions Nga, sau cái chết của Sergei Magnitsky năm 2009.
Bào chữa cho Denis Katsyv, chủ Prevzon, bị kết tội rửa tiển. Tháng 9/2015, khi nhân
viên điều tra Swiss tới Moscow điều tra Katsyv, họ gặp Veselnitskaya và Trung tá A V
Ranchenkov.
Tháng 8/2017, Veselnitskaya còn tham dự dạ tiệc do ủy ban vận động tranh cử của Dân
Biểu Dana Rohrabacher (R-California), nổi danh thân Nga, và theo Kevin McCarthy, là
một trong hai người được Putin trả tiền. Có lobbyist Rinat Akhmetshin, cựu nhân viên tình
báo Nga tháp tùng. [14/11/2017]; WP, 22/7/2018.
31/10/2017: Thảo lời khai affidavit của Phụ tá Tổng Công Tố Viên Mikhail Alexandrov
gửi thẩm quyền Cyprus; AP, 26/7/2018.
21/7/2018: Ngoại trưởng Sergei Lavrov điện thoại với Pompeo về Mariia Butina. Tuyên
bố công tố viên ngụy tạo [fabricate] và đòi phóng thích. NYT, 21/7/2018. Từ tuần trước, cơ
quan tuyên truyền Nga đã đòi phóng thích Butina. Nữ công dân Nga, 29 tuổi, bị Bộ Tư Pháp
buộc tội gián điệp, bắt giam tại Washington ngày 15/7/2018. Ngày 17/7, Grand Jury DOJ
issued indictments. Ngày 19/7, Butina ra tòa ở DC, không được tại ngoại hầu tra.
Câu hỏi then chốt là vai trò Trump trong buổi họp 9/6/2016. Từ năm 2017, cha con
Trump và thuộc hạ tuyên bố Trump không biết trước, và Don Jr không nói cho cha biết.
Nhưng ngày 25/7/2018, CNN và MNBC loan tin Cohen cùng vài người khác chứng kiến
Trump được báo cáo trước, và chấp thuận. Cohen sẵn sàng testify với toán điều tra Mueller.
Tường trình trước UBTB Hạ Viện và Thượng Viện, under oath, Don Jr khai không hề
nói cho bố biết. Ngày 27/7/2018, Trump vẫn chối không biết gì.

“(No) I did NOT know of the meeting with my son Don Jr.” Tweets, 6:58 AM, Thứ Bảy,
27/7/2018; CNN, 27/7/2018; WP, 27/7/2018; NYT, 27/7/2018; Reuters, 27/7/2018) Nên ghi nhớ,
Cohen nói còn nhân chứng khác [corroborating witnesses].

7:35 AM, ngày Chủ Nhật, 5/8/2018, Trump lập lại: “Fake news reporting, a
complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had
in Trump Tower. That was a meeting to get information on an opponent, totally legal and
done all the time in politics—and it went nowhere. I did not know about it.” CNN, 5/8/2018;
Ngày 13/7/2017, từ Paris, Trump cũng đưa ra lập luận tương tự. NYT, 13/7/2017.
E. Một kho tài liệu mới của Mueller: Allen Weisselberg, Corey Lewansdowski,
Stephen Bannon, Paul Manafort, Jared Kushner, Jay Sekulow, Rudy Giuliani, và chính
Trump. Bởi thế, Mueller Team muốn thẩm vấn Trump. Trump cũng muốn “One-onOne,” hy vọng make a deal, hoặc play the game. Nhưng các luật sư sợ Trump nói dối, sẽ
bị perjury, vì Mueller sẽ dùng perjury traps.
1. Theo NYT, Luật sư Nhà Trắng của Emmet T Flood và Giuliani đã chuyển từ
chính sách hợp tác của Daniel F McGahn II, Ty Cobb sang đối đầu. Một trong những
biểu hiệu là việc từ chối không cho thẩm vấn John F Kelly. NYT, 17/8/2018; CNN, 18/8/2018.
McGahn đã hợp tác chặt chẽ với Mueller, thảo luận trên 30 giờ với Mueller. NYT,
19/8/2018.

Không biết gì—hoặc giả bộ như không biết gì—về nội dung cuộc thảo luận trên,
Giuliani tìm cách đưa ra những lời dối trá mới về cuộc gặp mặt ớ Trump Tower chiều
9/6/2016; cũng như việc Trump bí mật xin Comey bỏ qua cho Flynn ngày 14/2/2017 tại
Nhà Trắng, bằng lời ngụy biện ngu dốt sặc sỡ “Truth isn’t Truth.” NBC, 19/8/2018; CNN,
20/8/2018.

2. Ngày 8/8/2018, Giuliani và Emmet T Flood gửi thư cho Mueller về vấn đề thẩm
vấn Trump. Theo Giuliani, muốn bỏ những câu hỏi về obstruction of justice, như tại sao
cách chức Comey. Giuliani cũng có sẵn ba phương án, kể cả việc kháng án lên tới Tối
Cao pháp viện. Sau một tuần chưa có phản ứng từ Mueller, Giuliani suy đoán có lẽ
Mueller chờ kết quả phiên tòa Manafort mà ai cũng thấy rõ phán quyết guilty của Bồi
thấm đoàn. Công tố viên đã thừa sức met the burden of proofs. WP, 15/8/2018; NYT,
15/8/2018;

3. Từ ngày 17/8/2018, thái độ Trump cực kỳ aggressive.
Tuyên bố rút security clearance những người dính líu đển Russian probe—tử các
lãnh đạo tình báo an ninh, tới các viên chức FBI và Bộ Tư Pháp. Khởi đầu là John O
Brennan, tới Comey, McCabe, Ohr, Strzok, v.. v...
Ngày 20/8/2018, đã có 175 viên chức AN-TB viết thư phản đối. Một số TNS tuyên
bố sẽ nộp dự luật hạn chế quyền TT. TNS Kennedy ủng hộ Trump.
4. William Cohen:
Michael Cohen: AT&T, 600,000; Novardis Investments SARL, 1,200,000; Korea
Aerospace Industries, 150,000; Ford từ chối. CNN, 12/5/2018.

Trong khi đó, FBI và DOJ office ở New York đang kết thúc cuộc điều tra hình sự
William Cohen, cộng sự viên đắc lực một thời của Trump.
Thứ Hai, 20/8/2018 [10/7 Mậu Tuất]: 577 th
New York: William Colhen thảo luận với công tố viên.
Thứ Ba, 21/8/2018 [11/7 Mậu Tuất]: 578

New York: William Colhen thảo luận với công tố viên ngày thứ hai về guilty plea.
Có thể tuyên bố hôm nay. Nếu vậy, có thể phần nào giải thích thái ộ bất ổn của Trump
trong mấy ngày qua.
Mueller chưa nói chuyện với Cohen.
Microsoft tiết lộ Thượng viện và những GOP chống Trump bị cyber-hacked. Nga từ
chối không biết gì.
Thứ Tư, 22/8/2018 [12/7 Mậu Tuất]: 579th
Trừng phạt trả đũa [sanctions] mới chống Nga có hiệu lực.
Thứ Năm, 23/8/2018 [13/7 Mậu Tuất]: 580th
Thứ Sáu, 24/8/2018 [14/7 Mậu Tuất]: 581 Washington: Phiên tòa kết án cựu Trung
Tướng hồi hưu Michael T Flynn, cựu Giám Đốc DIA, bị đình hoãn theo yêu cầu của
Mueller.
Ngày 10/7/2018, Thẩm phán LB Emmel G Sullivan—mới thay Rudolph Contreras,
tự recused—muốn gặp Flynn lần đầu tiên. Luật sư của Flynn khẳng định Flynn vẫn hợp
tác với Mueller. Công tố viên yêu cầu tòa xúc tiến thủ tục kết án, để tiết kiệm thởi gian.
Thứ Bảy, 25/8/2018 [15/7 Mậu Tuất]: 582
Chủ Nhật, 26/8/2018 [16/7 Mậu Tuất]: 583
Thứ Hai, 27/8/2018 [17/7 Mậu Tuất]: 584th
Thứ Ba, 28/8/2018 [18/7 Mậu Tuất]: 585
Thứ Tư, 29/8/2018 [19/7 Mậu Tuất]: 586
Thứ Năm, 30/8/2018 [20/7 Mậu Tuất]: 587
Thứ Sáu, 31/8/2018 [21/7 Mậu Tuất]: 588th
CNN công bố thông tin về Trump swamp ở Washington.
Bryan Lanza và Mercury Team: consulting cho EN+ Group, tổ hợp aluminium và
năng lượng, mà Oleg Derispaka có 70% cổ phần. Manafort nhờ trung gian hai lần thuyết
trình cho Derispaka về bầu cử.
Corey Lewandowski: “Trump doesn’t make a decision without checking with me.”
Xuất hiện bên Trump ở Indiana tháng 4/2018.
Brian Ballard và Susie Wiles
Jason Miller, Teneo consulting firm

C. Trump’s Defense Strategies:
1. Fighting back
a. Obstruction of justice
b. Propaganda machine & public rallies
2. Legal Battles:
a. Strategic denials:
b. No Obstruction: Marc E Kasowitz’s Memo of June 23, 2017: “The president
cannot obstruct himself or subordinates acting on his behalf by simply exercising those
inherent constitutional powers.” Charlie Salvage, “The Trump Lawyers’ Confidential Memo to
Mueller, Explained;” NYT, 2/6/2018.

Ngày 29/1/2018 hai luật sư John E Dowd và Jay Sekulow gửi Special Counsel
Robert S Mueller, III một thư 20 trang. “Trump could not have possibly committed
obstruction because he has unfettered authority over all federal investigations.” CNN, 2/6/2018;
Michael S Schmidt, Maggie Haberman, Charlie Salvage, and Matt Apuzzo, “Trump’s Lawyers,
Confidential Memo, Argue to Head Off a Historic Subpoena;” & Charlie Salvage, “The Trump Lawyers’
Confidential Memo to Mueller, Explained;” NYT, 2/6/2018.

c. Power To Pardon:
The President not only has unfettered statutory and Constitutional authority to
terminate the FBI director, he also has the Constitutional authority to direct the DOJ to
open or close an investigation, and, of course, the power to pardon any person before,
during, or after an investigation and/or conviction.
Michael S Schmidt, Maggie Haberman, Charlie Salvage, and Matt Apuzzo, “Trump’s Lawyers,
Confidential Memo, Argue to Head Off a Historic Subpoena;” NYT, 2/6/2018.

(4). Trump is legally untouchable. He can’t be compelled to testify in the Mueller
investigation, and has the power to shut down any DOJ probe and pardon whomever he wants.
[Không interview. Dẫn The Epsy Case, 1997]. Nhưng im lặng về 2002 statute [18 US Code
section 1512—Tampering with a witness. Victim, or an informant], criminalizing the corrupt
impeding of proceedings even if they have not yet started—like the potential grand jury investigation
an FBI case can prompt.
16/5/2018: Giám đốc FBI Wray tuyên bố trước QH: Russia probe không phải Witch Hunt. CNN,
16/5/2018.
New York City: Gia đình Kushner bị tố cáo giả mạo tài liệu kiếm lời, trục xuất người thuê cũ,
tăng giá thuê, v.. v... CNN, 19/3/2018.

26. Rudolph Giuliani:
Feb 2018: Giuliani was interrogated by the prosecutors about the leaks to Fox News
on Hillary investigation from the retired FBI agents “Oct 2016 surprise” [briefing a
number of retired FBI agents on Oct 21, 2016]; Reuters, 18/6/2018.
Thứ Sáu, 20/4/2018 [455th Day]: Rudy Giuliani, vợ chồng Martin Raskin và Jane Raskin
tham gia toán luật sư của Trump, do Jay Sekulov cầm đầu, phụ trách Mueller Team. Giuliani
tuyên bố sẽ đẩy mạnh việc kêt thúc the Russian probe trong ít tuần lễ. AP, 21/4/2018. Thứ Tư,
Trump cũng nói muốn thấy điều tra chấm dứt.
17/5/2018: Trump muốn chấm dứt Russian probe ngày 17/5/2018; CNN, 7/5/2018.
Nhưng theo Giuliani delay tới sau 12/6/2018.

Ngày 3/6/2018, Rudolph W Giuliani tung bong bóng trên ABC về việc Trump có thể pardon
himself. ABC, 3/6/2018; CNN, 3,4/6/2018.
Giuliani còn tuyên bố với một cơ quan truyền thông khác là Trump có thể bắn cựu Giám
Đốc FBI Comey mà vẫn vô sự. HuffPost, 3/6/2018; CNN, 3,4/6/2018; LAT, 4/6/2018
7:55 AM, June 4, 2018: Trump tweets: “As has [have] been stated by numerous legal
scholars, I have the absolute right to PARDON myself … Michael D Shear, “Trump Says
Appointment of Special Counsel is ‘Totally Unconstitutional’;” NYT, 4/6/2018; CNN, 4/6/2018; “Trump
Says He Has ‘Absolute Right’ to Pardon Himself and Calls Special Counsel Unconstitutional;” LAT,
4/6/2018

[Theo section 2, Art II, of the Constitution: “[H]e shall have the Power to grant
Reprieves [postponment of a judgement] and Pardons [total abrogation of a judgement],
except in Cases of Impeachment. [Gilbert, 1994, p 285, col 1]
Impeachment (the procecution of a public official by the Congress, with the House of
Representatives making the accusation, and the Senate acting as the trier of fact). Gilbert, 1994,
pp 119, pp 285 col 2, 286 col 1 Cases of Impeachment: Treason, Bribery, or other high Crimes
and Misdemeanors;” [section 4, Art II, of the Constitution], 286 col 2 [section 2, Art III, of the
Constitution, jury not required]; 286 col 2-287 col 1 [section 3, Art II, Treason: war or adhering
to the Enemies, need 2 witnesses].
Không áp dụng với international law; Jordan J Paust, International Law as Law of the United
States (Durham, N Carolina: Carolina Academic Press, 1996) pp 330, 348, 413-414, 415-419 [chapt 12:
The Invalidity of Pardons for Violations of International Law]
1/9/2018:

Thứ Bảy, 1/9/2018 [22/7 Mậu Tuất]: 589
Giuliani: The Mueller Team’s wrapup?
Chủ Nhật, 2/9/2018 [23/7 Mậu Tuất]: 590
Thứ Hai, 3/9/2018 [24/7 Mậu Tuất]: 591
Thứ Ba, 4/9/2018 [25/7 Mậu Tuất]: 592
Capitol Hill: Brett Kavanaugh bắt đầu confirmation hearing.
TNS Joe Manchin (D-W Va) gặp.
Dough Jones (D-Alabama)
Joe Donnelly (D-Indiana)
Heidi Heitkamp ( (D-NDakota) Sẽ tái tranh cử ngày 6/11/2018.
Chinh Dao: The GOP leaders should not let the confirmation process to be
railroaded through simply to protect a faked republican president. It would be a
historical crime against our national security and interests, as well as our
jurisprudence. NYT, 9/8/2018.
27. Ứng Cử Viên Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh:
Thứ Ba, 31/7/2018 [19/6 Mậu Tuất]: 557th Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện [Justice]
Anthony M Kennedy, 81 tuổi, chính thức nghỉ hưu.
Thứ Tư, 27/6/2018 [523rd]: Tại Fargo, North Dakota, Trump tuyên bố sẽ đề cử
người thay sớm. TNS Cộng Hòa, như Mitch McConnell, (R-Kentucky), Kennedy, (RLouisiana), cũng muốn confirm sớm. TNS Dân Chủ như Chuck Schumer, (D-NY): Phải
chờ sau Bầu cử. (CNN, 27-28/6/2018; Thư ngày 27/6/2018, Kennedy gửi Trump; Michael D Shear,
“Supreme Court Justice Anthony Kennedy Will Retire;” NYT, 27/6/2018).

9/7/2018: Trump đề cử Brett Kavanaugh, 53 tuổi, Thẩm phán Tòa Kháng Án [Phúc
Thẩm, US Court of Appeals for the DC Court], cựu thư ký của Kennedy, thay Kennedy.
Kavanaugh tuyên bố: “Deeply honored to be nominated.” MSNBC, 9/7/2018; NYT,
9/7/2018.

Đây là đề cử viên thứ hai Tối Cao Pháp Viện của Trump trong vòng chưa đầy
nửa năm. Sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên lịch sử pháp luật Mỹ. Khuynh hướng bảo thủ sẽ
thắng thế với tỉ lệ 5-4 trong một thời gian dài. Các án lệnh giải thích Hiến Pháp có
thể thay đổi. Thể chế phân quyền, check-and-balance của Mỹ có thể bị ảnh hưởng.
Vai trò Tổng thống có thể được tăng gia, trở thành một thứ “untouchable” “royal
president.” Quyền tự trị tiểu bang—qua Supreme Clause—sẽ bị giới hạn. Quyền
người căn bản, tiêu biểu như Tu Chính Án 14, sẽ bị giới hạn. Hiềm khích chủng tộc
[racism] sẽ gia tăng.
Chief Justice John G Roberts, Jr, bảo thủ [conservative]; nhưng bị Trump chỉ trích.
Thêm một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện do Trump lựa chọn còn mở ra một hộp sâu bọ mới
trên mặt trận pháp lý mà Trump và cronies phải đương đầu từ trước ngày đắc cử. Bởi vậy có
tin Trump và cộng sự viên như Leonard Leo đã thuyết phục Kennedy nghỉ hưu sớm, thay
bằng một trong những đệ tử của Kennedy.
McConnell đề nghị hai trong danh sách 4 finalists của Trump: Raymond Kethledge, 51
tuổi, và Thomas Hardiman. Nhưng Leonard Leo: “hard to sell.” Nên tuyên bố: “The
president made a superb choice.” Will the confirmation process be railroaded through?
TNS Susan Collins, (R-Maine), về SC pick: không bỏ phiếu cho bất cứ ai overturn Roe
v. Wade. WP, 1/7/2018; NYT, 1/7/2018; CNN, 2/7/2018. Có lẽ ám chỉ Amy Comey Barrett, 7th
Circuit. Nhưng chưa có quyết định—thân với Ivanka Kushner, con gái lớn Trump.
Các TNS CH: Lisa Murkowski, (R-Alaska).
Jeff Flake, (R-Arizona)

John McCain, (R-Arizona).

Cựu TT George W Bush 43rd ủng hộ.
Biểu tình phản đối trước tối cao pháp viện. CNN, 9/7/2018.
Chinh Dao: The most important and urgent task now is the possible crimes and
subordination of the Trumps and dozens of their associates and campaign officials to the
Russian spy networks.
McConnell should have also paid attention to Trump’s emolument violations, including
though not limited to, the Chinese loan of 500 millions to the Trump Organization in
Indonesia. Silence is equivalent to complicity.
The Kennedy replacement can be delayed until after the mid-term elections [on Nov 6,
2018]. NYT, 27/6/2018.
Chinh Dao: Frankly, I’m very disappointed. I never consider Brett Kavanaugh as a
distinguished scholar. Kavanaugh should have declined the nomination. Your mind has been
constitutionally blind. I’m thinking about the US v. Nixon et al. No one is above the law. You,
too. NYT, 9/7/2018.
Chinh Dao: There will be more than Roe v. Wade (abortion, 67% don’t want it be
overturned).
The fundamental issue is whether or not this is a plot to cover up Trump’s unlawful
offensives—from the People of the State of New York v Donald J Trump, et al (the Trump
Foundation), to the Summer Zervos v. Trump, et al (defamation, sexual assaults), the
emolument lawsuits, the criminal investigation into the Russian probe (especially, his
attempting to cover up his children’s ties to the Russian and foreign spy networks, via
dozens of his close, convicted, or indicted associates and campaign officials)
More importantly, I believe, whether he is personally honest enough to nominate a
Supreme Court justice?
The confirmation vote can be delayed until next year. The concerned voters should
contact your senators to prevent Trump’s plot. This may be a dark page of our history of
jurisprudence.” WP, 1/7/2018.
B3. Summer Zervos v/s Donald Trump, et al. New York Supreme Court, 20/3/2018. WP,
20/3/2018; CNN, 20/3/2018.

Dec 2007: Trump assaulted Zervos Một cựu diễn viên trên chương trình “The
Apprentice” at the Trump Tower. 10/2016: Zeivos ở Los Angeles họp báo với Luật sư]; tố
cáo Trump xâm phạm tình dục. (CNN, 14 Oct 2016).
20/3/2018: Kiện ở New York Supreme Court. Chánh án Jennifer Schecter không cho
đổi venue. Tuyên bố có jurisdiction.”No one is above the law.” Luật sư của Zervos,
Marriann Wong. WP, 20/3/2018; CNN, 20/3/2018.
[21/3/2018: CNN chiếu lại cuộc tranh luận, kể cả giữa Luật sư và bạn cùa Cohen và
Luật sư của Daniels/Clifford. 23/3/2018: Luật sư của Daniels/Clifford. công bố hình một
DVD về liên hệ giữa Trump và Clifford].
2/5/2018: New York: Luật sư Marriann Wong của Zervos đòi Trump nộp tòa tất cả hồ
sơ về chương trình “The Apprentice.”
17/5/2018: An intermediate Appeals court refused to halt Zervos lawsuit. Reuters,
22/5/2018.

5/6/2018: Manhattan, NY: Conference on Summer Zervos v/s Donald Trump, et al.
Thẩm phán Jennifer Schecter, the NY State Supreme Court, set out a discovery
schedule for the case, despite Trump attorney Marc E Kasowitz—tác giả memo ngày
23/6/2017 gửi Mueller về inherent constitutional right—nỗ lực delay the matter, pending
appeals. Cho lệnh hai bên giao nộp tài liệu vào tháng 9/2018, và hoàn tất deposition ngày
31/1/2019. Thời gian deposition giới hạn trong 7 giờ. Về vấn đề tài liệu liên quan đến những
phụ nữ khác, Thẩm phán cho lệnh hai bên nộp “legal briefs.”

Kasowitz đưa ra lập luận Điều Khoản Tối Thượng của Hiến Pháp [the Supremacy
Clause of the US Constitution] không cho phép các vụ kiện ở tiêu bang chống lại một tổng
thống tại chức [bars a state court lawsuits against a sitting president], và ngày Thứ Ba,
5/6/2018, đe dọa sẽ kiện lên tới Tối Cao Pháp Viện [“this issue will likely reach the United
States Supreme Court”]. ABC News, 5/6/2018; Reuters, 5/6/2018.
Trump kháng án, asking to delay the trial for presidential immunity. Reuters, 22/5/2018.
Manhattan, NYC: ngày 20/3/2018 Justice Jennifer Schecter ruling: “No one is above
the law.” Luật sư của Zervos, Mariann Wang. CNN, 17/5/2018. Reuters, 17/5/2018.
10/7/2018: Pence dẫn Brett Kavanaugh tới Capitol Hill tiếp xúc các TNS. Gặp Mitch
McConnell, rồi Charles [Chuck] E Grasselly, (R-Iowa), Chủ tịch Tiểu ban Tư Pháp Thượng Viện.

Khởi đầu cuộc chiến confirmation với Đảng Dân Chủ.
Ba vấn đề chính: Mueller’s investigation; healthcare và 14th amendment.
1998: Brett Kavanaugh tuyên bố chỉ có Quốc Hội được quyền điều tra Tổng thống.
1999: TCPV sai lầm khi quyết định vụ US v Nixon (7/1974). “No one is above the
law.”

Charles [Chuck] E Grasselly, (R-Iowa), Chủ tịch, muốn confirm nhanh. CNN,
11/7/2018.

Pence muốn overturn Roe v. Wade (abortion, 14th amendment). CNN, 10/7/2018.
TNS Dân Chủ muốn Kavanaugh đứng ngoài [recuse] khỏi cuộc điều tra của Mueller.
11/7/2018: Kavanaugh tới Capitol Hill tiếp xúc các TNS Tiểu ban Tư Pháp Thượng
Viện. Như Graham.
Vấn đề impeachment,
Art II of the constitution: The president … “shall be removed from office on
impeachment for, and conviction of, Treason, Bribery, or other high crimes and
misdemeanors.” (Section 4, Art II, of the Constitution; Gilbert, 1994, pp 285, col2, 286col 1)
Fraud and racketeering are serious crimes that legally rise to the level of
impeachable acts.
Impeachment (the procecution of a public official by the Congress, with the House of
Representatives making the accusation, and the Senate acting as the trier of fact; instead of jury
as in the other criminal cases). Art III, sections 2&3, Gilbert, 1994, pp 286col 2)
Amendment XXV: Gilbert, 1994, pp 296, col1-297,col 1)

Một tweet thứ hai: “The appoinment of the Special Councel is totally
UNCONSTITUTIONAL. Despite that, we play the game because I, unlike the Democrats,
have done nothing wrong.” Michael D Shear, “Trump Says Appoinment of Special Counsel is
‘Totally Unconstitutional,’;” NYT, 4/6/2018; CNN, 4/6/2018; “Trump Says He Has ‘Absolute Right’
to Pardon Himself and Calls Special Counsel Unconstitutional;” LAT, 4/6/2018.
7:55 AM, June 4, 2018: Trump tweets: “As has [have] been stated by numerous legal scholars, I
have the absolute right to PARDON myself …Michael D Shear, “Trump Says Appointment of Special
Counsel is ‘Totally Unconstitutional’;” NYT, 4/6/2018; CNN, 4/6/2018; “Trump Says He Has
‘Absolute Right’ to Pardon Himself and Calls Special Counsel Unconstitutional;” LAT, 4/6/2018
Ngày 3/6/2018, Rudolph W Giuliani tung bong bóng trên ABC về việc Trump có thể pardon
himself. ABC, 3/6/2018; CNN, 3,4/6/2018.
Giuliani còn tuyên bố với một cơ quan truyền thông khác là Trump có thể bắn cựu Giám Đốc
FBI Comey mà vẫn vô sự. HuffPost, 3/6/2018; CNN, 3,4/6/2018; LAT, 4/6/2018

1b. Thứ Hai, 17/9/2018 [8/8 Mậu Tuất]: 605th
Washington, DC: Paul J Manafort ra tòa án Liên Bang District Court of Eastern
Virginia. Manafort sẽ bị xét xử về (1) money laundering conspiracy, (2) false statement,
and (3) acting as an unregistered foreign agent for Ukranian interests. US v Manafort, 17-cr201, US District Court of Columbia.

Thẩm phán Amy Berman Jackson quyết định “it was “logical and appropriate” for
Mueller to investestigate Manafort and the prosecutors had received authorization to do so.”
Mueller team yêu cầu Thẩm phán Jackson “promply” sửa hoặc rút lại lệnh house arrest
của Manafort, trong khi chờ xét xử ngày 17/9/2018 [và 31/7/2018, tại phiên tòa khác], vì
Attempted to tamper với witness.
FBI agent Brock W Domin khai hai nhân chứng là hai ký giả Alan Friedman và
Eckart Sager nói Manafort tiếp xúc và mưu toan hướng dẫn lời khai của họ về lobbying
practices của Manafort [contacts and trying to coach their story about Manafort lobbying
practices] [chỉ lobbying ở Âu Châu, không trong lãnh thổ Mỹ]. Một cộng sự viên của Manafort là
Konstantin V Kilimnik cũng liên lạc hai nhân chứng. CNN, 4/6/2018; NYT, 4/6/2018; Reuters,
4/6/2018. MSNBC/NBC News, 5/6/2018; Washington Post, 5/6/2018.

Vi phạm điều [section] 1512, 18 US criminal Code năm 2002—Tampering with a
witness, victim, or an informant—criminalizing the corrupt impeding of proceedings even if they
have not yet started—like the potential grand jury investigation an FBI case can prompt.
Hợp tác với prosecutors, Rick Gates và Jeffrey Johai [con rể cũ của Manafort, đã bị Andrew
Brown ở Los Angeles điều tra về real estate và bank fraud ở LA và NY; Reuters, 17/5/2018];
MSNBC/NBC News, 5/6/2018; Reuters, 5/6/2018; WP, 5/6/2018]

15/6/2018: Thẩm phán Amy Berman Jackson hủy bỏ đặc ân tại ngoại hầu tra của
Manafort. Bị đi tù ở Northern Neck Regional Jail, Warsaw, Virginia, trước ngày ra
tòa. Reuters, 15/6/2018; CNN, 15/6/2018.
6/7/2018: Alexandria: Luật sư của Manafort xin đổi venue tới Roanake, Va, cách
Alexandria khoảng 240 dặm [386 cây số] vì jury pool bias.
Prosecutors nộp bằng chứng liên hệ giữa Manafort bank fraud và Trump campaign. Steven
Calk, CEO Federal Saving Bank tại Chicago, cho Manafort vay hơn 6 triệu MK để vào UB cố
vấn tranh cử của Trump. CNN, 6/7/2018.]

2. Emolument Cases:
Art II, section 1: “He shall not receive within that Period any emolument from the
United States, or any of them.” Gilbert, 1994, 284, col 2.
Emolument: “the profit, gain, or advantage arising from office or employment;” Gilbert,
1994, 86, col 2.

2a. 25/7/2018: Greenbelt, Md: Thẩm phán Peter J Messite của tòa liên bang [US
District Court] Maryland quyết định vụ án Emolument [anti corruption] của District of
Columbia [Karl A Racine] và Maryland [Brian E Fosh] chống lại Trump Organization và
Trump International Hotel tại Washington, DC, sẽ xúc tiến. CNN, 25/7/2018.
Cách giải thích thuật ngữ “Emolument” của Art II Hiến Pháp do Bộ trưởng Tư Pháp DC
Karl A Racine và BTTP Maryland Brian E Fosh—Emolument: “transaction” mang lại “the profit,
gain, or advantage arising from office or employment;” Gilbert, 1994, 86, col 2—được chấp thuận.
Bác bỏ luận cứ của Bộ Tư Pháp Liên Bang là emolument chỉ giới hạn trong nghĩa “quà tặng”
hay “hối lộ;” và, Trump có quyền hưởng lợi tức khách sạn nhận từ nước ngoài, nếu không phải
trả bằng một đặc ân nào. Năm 2017, Trump International Hotel thu nhập 40 triệu MK, bao gồm
151,470 MK “foreign profits” chủ yếu do các nước Kuwait, Philippines, Malaysia và Romania
thuê hội trường, v.. v....
Án lệnh này mở đường cho hai nguyên đơn nghiên cứu hồ sơ tài chính và sinh hoạt thương
mại của Trump Organization, cùng hồ sơ thuế mà ba năm qua Trump không giữ lời hứa sẻ công
bố. WP, 25/7/208.
Năm 2017, vợ chồng Kushner-Ivanka Trump kiếm được 82 triệu MK ngoài lương cố
vấn Nhà Trắng.
Ngày 28/3/2018, Messite đã bác đơn xin miễn tố của DOJ; quyết định cho vụ kiện của

AG District of Columbia và Maryland về Trump International Hotel tại Washington, DC,

tiếp tục. NYT, 28/3/2018, 21/6/2018. Ngày 11/6/2018: Deputy Assistant AG Brett Shumate lý luận
rằng Trump không vi hiến.

2b. Tòa Kháng Án Liên Bang Khu II [The Federal Court of Appeals for the Second
Circuit] đang thụ lý vụ án Emolument khác, chống lại Trump Organization và một khách
sạn ở New York.
Thứ Hai, 23/1/2017 [4th Day]: Norman L Eisen, President the Citizens for
Responsibility and Ethics Watchdog [CREW], khởi kiện Trump và Trump Organization về
khách sạn ở Manhatten, NY, vi phạm Emolument Clause [Anti-corruption] của Art II,
section 1, Hiến Pháp.
Ngày 21/12/2017, Thẩm phán George B Daniels, Southern District of NY tại Manhattan,
dismissed the case; NYT, 21/12/2017. Tháng 2/2018, CREW chống án lên Tòa Kháng Án Liên
Bang Khu II. NYT, 22/1/2017, 21/12/2017.

3. The People of the State of New York v Donald J Trunp, et al. 14/6/2018
14/6/2018: New York: Trump, ba con [Don, Jr, Eric, Ivanka] và Trump Foundation
bị bang New York kiện, [for sweeping violations of campaign finance laws, self-dealing
and illegal coordination with the presidential campaign.”]
Supreme Court of the State of New York, County of New York, The People of the State of
New York, by Barbara D Underwood, Attorney General of the State of New York, Petitioner,
v/s Donald J Trump, Donald J Trump, Jr, Ivanka Trump, Eric Trump, and the Donald J
Trump Foundation, Respondents,
Date: 13/6/2018. Filed ngày 14/6/2018.

Trump immediately attacked the lawsuit, characterizing it in a Tweeter post as an
attempt by the “sleazy New York Democrats” to damage him by suing the foundation,
vowing not to settle the case.
10:09 AM: The sleazy New York Democrats, and their now disgraced and run out of
town) AG Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that
took in $18,000,000 and gave out for charity more money than it took in, $19,200,000. I
won’t setlle this case.”

10:09 AM:
“NY Attorney General Sues Trump Foundation Over Self Dealing;” NYT, 14/6/2018; CNN,
14/6/2018.

Thứ Sáu, 15/6/2018 [2/5 Mậu Tuất]: 511th
5:55 AM, 15/6/2018: The IG report is a total disaster for Comey, his minions, and sadly, the
FBI. NYT, 15/6/2018.

9:00 AM ET, 15/6/2018: Trump họp báo bỏ túi tại Nhà Trắng.
The IG report “totally exonorate me.”
Manafort had nothing to do with my campaign.
Blasted Comey, the ring leader of the den of thieves.
Blasted Obama and the loss of Crimea.
Boasted on the good relations with North Korea.
On the IG conclusion: “No bias,” “the finding is wrong.”
Chinh Dao: It’s a disgrace. The Trumps and his crooked cronies will continue to lie
and plot different attempted obstruction of justice until the Mueller team completes their
report on the Russian problem. Can you believe that Manafort, as Trump’s campaignmanager from June 20 to August 19, 2016, had nothing to do with Trump’s election? Is that

mean that Trump might receive direct orders from the Russian official and/or semi-official
spy networks, and Manafort and the others were no more than coffee boys?
Today, Manafort will have a chance to co-operate with the right side of history. Cohen,
too.” NYT, 15/6/2018.

4. 20/4/2018: Đảng Dân Chủ kiện Russia interference, Trump team và WikiLeaks
“comspiracy to disrupt” cuộc tranh cử 2016 tại Manhatten, NY. Những người bị liên hệ:
Trump, Jr, Kushner, Manafort, Roger Stone, Papadopoulos, Gates, Mifsud, cha con tỉ phú
Aras và Emin Agalarov, người bảo trợ thi Universe Miss Pageant năm 2013 ớ Moscow,
mang lại cho Trump 14 triệu MK. WP, 20/4/2018.
6:19 PM, 20/4/2018: Trump tweets: good news.
5. 18/5/2018: Jason Sullivan, một cộng tác viên của Roger J Stone giữ liên lạc với
Guccifer2.0, bị subpoena ra trước Grand Jury.
Thứ Hai, 2/4/2018 Mueller thẩm vấn Stone.
6/4/2018: Tối: Anderson 360, CNN, phỏng vấn Stone. Không biết gì về cyberhacks emails của Podesta; không gặp WikiLeaks.
Trump is unmanaged, bombastic. Không nên gặp Mueller. No Russian colussion. CNN,
6/4/2018

Ngày Thứ Ba, 15/5/2018, Stone vẫn chối không biết gì về vụ cyber-hackings e-mails
của Clinton và Đảng DC. Reuters, 16/5/2018.

Thứ Tư, 5/9/2018 [26/7 Mậu Tuất]: 593
Thứ Năm, 6/9/2018 [27/7 Mậu Tuất]: 594
Thứ Sáu, 7/9/2018 [28/7 Mậu Tuất]: 595th
George Papadopoulos sẽ bị kết án. Ngày Thứ Sáu, 17/8/2018, CNN tiết lộ Mueller
đề nghị án 6 tháng tù. CNN, 17/8/2018.
Trumpgate/Crossfire Hurricaine:

Nhóm Gordon có George Papadopoulos, Carter W Page, v.. v.. Ngày 31/3/2016,
Trump chủ tọa buổi họp, Papadopoulos đưa ra kế hoạch Outreach gặp Putin.
Trumpgate/Crossfire Hurricaine:
31/3/2016: Papadopoulos đưa ra kế hoạch “Russia Outreach,” kể cả việc Trump bí mật
gặp Putin. Ngày 14/11/2017, Sessions tuyên bố mình chống lại, nhưng ba người khác tiết lộ
Sessions im lặng. Reuters, 18/3/2018.
26/4/2016: Stefan A Adler/Halper của ĐH Cambridge, informed Papadopoulos that
the Russians were in possession of thousands of documents that could be damaging to
Clinton. WP, 20/4/2018.
5/2016: Papadopoulos nói trong cơn say rượu với một nhà ngoại giao Australia tại London rằng
tình báo Nga có tài liệu nguy hại cho Hillary Clinton. Tháng 9/2016, nhà ngoại giao trên thông báo
cho Mỹ biết. Reuters, 17/8/2018; BBC, 18/8/2018;

Contacts with the Russian individuals like Ivan Timofeev, director of the Russian
International Affairs Council.
July 2016: Stefan A Adler/Halper gặp Page ở Washington.
Sept 2016: Adler gặp Page/Papadopoulos ở London conference. Sept 2017: last
exchange of e-mails.
27/1/2017: Papadopoulos nói dối với FBI về giáo sư Đại học Cambridge, người cung
cấp tin tình báo Nga trộm cắp e-mails của Hillay Clinton, nên FBI không thế bắt giữ cá nhân
này. Papadopoulos cũng không hợp tác thật thà. Ngày 17/8/2018, Mueller đề nghị án không
quá 6 tháng tù; Reuters, 17/8/2018; BBC, 18/8/2018;

7/9/2018: Randy Credido, một phụ tá cùa Roger Stone, dợ trù ra trước Bồi Thẩm
Đoàn. Trung gian giữa Stone và WikiLeaks. NYT, 29/11/2017, 10/8/2018; Reuters, 10/8/2018.
Tháng 9/2016, Stone e-mail cho Randy Credico, a New York radio host: Please ask
Assange for any State or HRC email from August 10 to August 30, particularly on August
20, 2011 when she [Hillary] was Secretary of State.” WSJ, 24/5/2018. 4/9/2018: Credico sẽ ra
trước Đại Bồi Thẩm Đoàn

3/10/2016: Stone tweet: I have total confidence that @WikiLeaks and my hero
Julian Assange will educate the American people soon. #LockHerUp.
10/8/2018: Andrew Miller kháng án quyết định contempt for the court.
Chuyển e-mail của Guccifer2.0 và DCLeaks cho Stone.
Một nhân vật khác liên hệ là Jason Sullivan.
a. Chủ Nhật, 29/5/2016: Michael Caputo, phụ tá của Trump, e-mail với Stone về
cuộc gặp mặt ở Miami với Henry Greenberg, tức Henry Oknyansky, về Hillary dirt.
Caputo dàn xếp. Oknyansky hoặc bạn Ukraine của Oknyansky, Alexei, đòi 2 triệu MK.
WP, 17/6/2018.

Caputo: How crazy is the Russian? Stone: Want big money for info. Waste of time.
Caputo: The Russian way. Anything at all interesting? Stone: No.
Stone và Caputo không nhắc chi tiết này khi điều trần trước UBTBHV của Nunes.
Từ 14/6/2018 mới công khai thú nhận, với Mueller Team, nhưng cho rằng mình bị set-up.
Sau đó, Stone tuyên bố có thể bị indicted.
Tháng 6/2016, “Organization 1” [WikiLeaks của Julian Assange, một người Úc, “người
hùng của Stone”] gửi text cho “Guccifer 2.0” [GRU unit]— Jason Sullivan, và Andrew
Miller, phụ tá của Stone, phụ trách liên lạc “Guccifer 2.0”—yêu cầu gửi tư liệu mới trộm
cắp được cho WikiLeaks “to review and it will have a much higher impact than what you are
doing.” (Indictments ngày 13/7/2018)
Dan Scavino—người từng liên lạc với Robert “Rod” Goldstone, promoter của Emin
Agalarov, về sự yểm trợ của 2 triệu người Mỹ gốc Nga. như e-mail ngày 29/6/2016 (Exhibit
5, 7/9/2017), tức 20 ngày sau khi Don, Jr, Kushner, và Manafort gặp phái đoàn Nga lúc
16G00 ở Trump Tower. Hiện đang phụ trách chương mục tweeter của Trump (theo NYT).
Rất có thể liên hệ đến Đại sứ Sergei Kislyak, Viktor F Vekselberg, German Khan,
Andrew Intrader, Yevgeny V Prigozhin (Internet Research Agency, Concord
Management), Olev V Deripaska, etc.

Thứ Sáu, 16/2/2018: Special Counsel Mueller buộc tội 13 công dân Nga và 3
công ty, trong đó có Prigozhin—một đại gia cung cấp thực phẩm cho Kremli, nên
có biệt danh Putin’s “chef [cook]; NYT, 16/3/2018. US v. Concord Management, 18-cr-00032,
US District Court, District of Columbia [DC]; AP, 6/8/2018. TP Dabney Friedrich.

Tối 21/7/2016; Trump được chọn làm ứng cử viên Đảng Cộng Hoà, mời Đại sứ Nga
Sergei Kislyak tới dự và Gordon, phụ tá của Trump, sửa đổi platforms của Đảng CH (không
bán vũ khí sát thương cho Ukraine)
22/7/2016: WikiLeaks công bố hơn 19,000 e-mails của Hillary Clinton từ năm 2011.
(Indictments ngày 13/7/2018)

27/7/2016: Vận động tranh cử ở Doral, Florida, Trump công khai yêu cầu Russia truy
tìm 30,000 e-mails bị xoá của Hillary. (CNN, 27/7/2016; MNBC, 27/7/2016) Vài giờ sau,
hakers Nga đi tìm các tài liệu trên. [Russian hackers immediately “spearphished for the first
time e-mails at a domain hosted by a third party server used by Clinton’s office.”]
(Indictments ngày 13/7/2018)

b. Ngày 4/8/2016, Stone e-mail cho Sam Nunberg về việc ăn tối với Assange ở
Miami ngày 3/8/2016. Nhưng ngày 5/8/2016, Stone tuyên bố Hillary bịa đặt việc Nga
nhúng tay vào việc trộm cắp [lies about Russian involvement in the hack]. Sau này, Stone tuyên
bố đã nói đùa về Assange [“it’s a joke.”]
c. 5/8/2016: Stone viết một bài trên báo Breibart, lập luận rằng Guccifer2.0 là một
hacker người Romanian chẳng liên hệ gì đến Nga [wrote a column for Breibart in which he
argued that Guccifer2.0 was a hacker who was not connected to the Russians], trung thành với nguyên
tắc nói dối mãi cũng có người tin của Trump và Dan Scavino—nhái theo Goebbels và
guồng máy tuyên truyền “Cộng Sản.”
Mueller Indictment ngày 13/7/2018: “Guccifer2.0 sent multiple messages to a person
[Jason Sullivan/Andrew Miller] who was in regular contact with senior member [Roger
Stone] of Trump’s campaign.”
8/2016: Nữ guru tình dục Nga biết được liên hệ bí mật giữa Trump và Nga, có lẽ qua
Manafort,
d. 8/8/2016: Stone nói với một nhóm CH Florida là đã gặp và có liên lạc với Julian

Assange, và tiên đoán WikiLeaks sẽ công bố tài liệu về Clinton Foundation vào tháng
10/2016.
Ngày 15/8/2016, Guccifer2.0 gửi cho Roger Stone/Jason Sullivan/Andrew Miller:
Thank you for writing back… do u find anything interesting in the docs I posted? NYT,
13/7/2018.
Ngày 17/8/2016, “please tell me if I can help u any how ... It would be a great
pleasure.”
Vài tuần sau: “What do u think of the information on the turnout model for the
democrats entire procedural campaign.”
Reply: “pretty standard.”
e. 21/8/2016: Stone tweet: sẽ đến phiên John Podesta, campaign manager của Hillary
[Trust me, it will soon [be] the Podesta time in the barrel].

7/10/2016: WikiLeaks first published a cache of Podesta’s stolen emails, then
continued về Clinton Foundation.
Tháng 9/2016, Stone e-mail cho Randy Credico, a New York radio host: Please ask
Assange for any State or HRC email from August 10 to August 30, particularly on August
20, 2011 when she [Hillary] was Secretary of State.” WSJ, 24/5/2018. 4/9/2018: Credico sẽ ra
trước Đại Bồi Thẩm Đoàn

3/10/2016: Stone tweets: I have total confidence that @WikiLeaks and my hero
Julian Assange will educate the American people soon. #LockHerUp.
f. Schmitz, cố vấn của Trump, trách nhiệm việc tìm deleted emails của Clinton.
Schmitz xuất hiện trong tấm hình ngày 31/8/2016. Với Trump, Sessions, Paasopoulos, etc

