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Những chuyện tai tiếng hàng tuần của Tổng thống Donald Trump thật như cơm bữa, giống như 

“chuyện thường ngày ở huyện” thời nay hay “chuyện dài nhân dân tự vệ” thời xưa. Giới truyền 

thông, nhất là báo chí, đang ở trong một thời thách đố. Nếu lên tiếng thì tốn mực, tốn giấy, lắm 

khi phải đi rửa ngòi bút, mà còn bị mang tiếng là truyền thông chính lưu đi phổ biến “fake news” 

khiến cho người ta phải hướng về tà đạo. Thậm chí có khi mắc mưu, lọt bẩy của một người thích 

diễn “reality show”, “apprentice show”, mong được báo chí nói đến hàng ngày.  

Nhà báo Chris Cillizza của CNN nhắc lại rằng năm 1990, tức cách đây gần 30 năm, khi 

có “vinh dự” được tạp chí Playboy phỏng vấn (từ đó ông mới quen được những người mẫu của 

tạp chí này, và từ đó mới có những chuyện kéo dài cho đến ngày nay), ông bầu show này đã 

huênh hoang phát biểu về nhân sinh quan và thế giới quan của mình: “The show is Trump. And 

it is sold-out performances everywhere”. Tất cả cuộc đời chỉ là một màn diễn của Trump. Và đâu 

đâu vé cũng bán sạch. Bởi thế mà ngày nào cũng có chuyện. Như là tuồng mới.  

Ông Cillizza đan cử như dẫn chứng trong một ngày thứ năm 31-5, ông Trump đã quậy 

lên những chuyện sau đây: (i) Ông cho dấu hiệu là Bắc Triều Tiên đã có một mật thư cho ông và 



họ sẽ mang tới Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ sáu; (ii) Ông phủ nhận chuyện đã sa thải cựu giám đốc 

FBI James Comey vì chuyện điều tra người Nga phá bầu cử Mỹ – cho dù chính ông đã từng khoe 

với một nhà ngoại giao người Nga đã đuổi ông Comey để ông khỏi làm phiền về chuyện điều tra 

người Nga; (iii) Ông lại tiếp tục rêu rao ý kiến là FBI từng có một nỗ lực qui mô dòm ngó cuộc 

vận động tranh cử tổng thống của ông trưóc đây – cho dù mọi chứng cớ được đưa ra 1-2 tuần qua 

đều đã phủ nhận sự bịa đặt đó; (iv) Ông nói ông sẽ ân xá Dinesh D’Souza, một tác giả bảo thủ 

gây nhiều tranh cãi và bị kết án về chuyện đóng góp tiền bạc trong bầu cử ở New York; và (v) 

Ông cũng đưa ra ý kiến ân xá Martha Stewart, bị án tù về chuyện gian lận tiền bạc,  và giảm án  

cựu Thống đốc Dân Chủ của Illinois Rod Blagojevich, bị án tù về chuyện mua bán chính trị.  

Người ta chẳng hiểu ông nghĩ gì, tính gì. Hoặc phải chăng tật xấu khó bỏ (bad habits die 

hard). Ví dụ như cách ông tiếp cận với cử tri phò ông qua twitter mỗi sáng sớm. Thế nhưng nay 

ông đã là tổng thống! Chắc chắn ông không nghĩ đã là tống thống thì mình phải khác đi. Cho nên 

những chuyện ông nghĩ là làm chơi, làm điên khùng, làm để chứng tỏ mình có quyền hành vô 

song và hành động độc lập, không cần nghe lời ai, thu hút dư luận và kéo những người của mình 

đến sát mình hơn nữa, những chuyện đó có thể tai hại vô kể cho đất nước. Nếu truyền thông 

chính lưu thối lui, đúng là họ sẽ để đất nước tiến sát đến bờ vực. Cả lục địa châu Âu đang ảnh 

giác trước hiểm họa của chủ nghĩa dân túy (populism), dễ hiểu nhất là một chính sách dân tộc 

chủ nghĩa mỵ dân nhắm vào lớp dưới. Những lãnh tụ tập trung vào việc khích động quần chúng 

của mình, vừa nhằm mục đích, vừa bằng cách, theo đuổỉ những chính sách, đường lối phiêu lưu, 

phĩnh phờ, đi ngược lại với lợi ích của đất nước và đe dọa trật tự và ổn định cả trong nước lẫn 

bên ngoài. Lẽ nào một đất nước Hoa Kỳ với truyền thống dân quyền tự do đã qua nhiều thử 

thách lại còn lạc hậu đến thế? 

Bà Anne Applebaum, một nhà trí thức bình luận sắc bén trên tờ báo chính lưu lớn của Mỹ 

The Washington Post, vào khoảng giữa tháng năm có một bài viết mong đợi: “Let us hope John 

McCain’s vision of America long outlasts him”. Chúng ta hãy cầu mong cái nhìn của John 

McCain về nước Mỹ sẽ tồn tại lâu bền quá thời ông. Nay chúng ta lại thấy tại sao ông Trump và 

người của ông không thể chịu được ông McCain. “Đây cũng là lý do tại sao những người gần gũi 

với Tòa Bạch Ốc không thể tự chế không đưa ra những nhận định hạ cấp hay những lời đùa độc 

ác về McCain. Người ta biết McCain thể hiện chẳng những lòng ái quốc mà còn một sự can đảm 

và phẩm cách mà, nói đơn giản, Trump sẽ chẳng bao giờ có”. Chuyện ông Trump được miễn 

dịch vì bị đau gót chân trong thời Chiến tranh Việt Nam là có thật hay là “fake news”? Hỏi tức là 

trả lời về lòng dũng cảm và danh dự của ông. Nay ông nói đó là một cách ông thể hiện quan 

điểm “phản chiến” của ông. Chuyện ông nói với ông Billy Bush trong chiếc xe bus gần phụ nữ là 

ông muốn phát điên, và ông danh giá đến mức phụ nữ có bị ông xúc phạm đến mấy cũng đành 

chịu là chuyện ông có nói thật hay chỉ là có người giống tiếng nói? Hỏi cũng tức là trả lời về 

nhân cách của ông. Bà Applebaum kể lại câu chuyện bi thương của nhà hiền triết Hy Lạp Marcus 

Tullius Cicero, nửa thế kỷ trước dương lịch  từng chống lại nền độc tài mỵ dân của Hoàng đế 

Caesar mà bị ám sát, chỉ nhằm nhắc lại rằng những lý tưởng của McCain ngày nay phải tạo sức 

mạnh đề kháng của nước Mỹ trước những mưu toan thao túng làm sa đọa đất nước. 



 Ông Trump là một tổng thống Cộng Hòa, cho nên người ta nói rằng họa may chỉ có đảng 

Cộng Hòa mới nói được ông. Hay chỉ có ông mới nói được đảng Cộng Hòa? Đó là một câu hỏi 

phức tạp. Người ta có cảm tưởng thuở ban đầu, ông Trump còn muốn nói theo đảng của ông. 

Nhưng nay, dường như ông đang bắt đảng của ông nói theo ông – có khá nhiều người nô nức 

chạy qua hàng ngũ của ông bởi thế mà ông nói ông cho nghỉ việc bao nhiêu người cũng không 

hết người cho ông mướn.  

Ông John Boehner, cựu chủ tịch Hạ Viện, từ chức và rút khỏi Quốc Hội năm 2015 vì cảm 

thấy không điều khiển được đảng, hôm thứ năm 31-5 cũng nói đảng Cộng Hòa ông từng biết 

“nay không còn nữa”, và thay vào đó là “Đảng của Trump”. Ông cho rằng “đảng Cộng Hòa nay 

đang ngủ quên ở đâu đó”, cho nên để cho ông Trump tung hoành. Phát biểu tại một hội nghị  

Chính sách Mackinac tại Michigan, ông Boehner nói cho dù trước đây ông quan hệ gần gũi với 

ông Trump, ông chưa hề tưởng được ông Trump có thể đắc cử tổng thống. Đó cũng chính là câu 

hỏi của hàng chục triệu cử tri, mà cuối cùng người ta chỉ có thể nói “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi 

đàng”. “Chúng tôi từng chơi golf với nhau, như bạn bè. Nhưng Trump là tổng thống ư? Thực thế 

sao? Tôi chưa hề tưởng được chuyện này”. Ông Bohner nói “ông Trump chẳng là người Dân 

Chủ, chẳng là Cộng Hòa. Chỉ là người dân túy cơ hội. Trong người của ông không hề có chất ý 

thức hệ”. Ông cũng nói ngay ông Trump cũng không hề tính chuyện đắc cử. “Đêm đó hai người 

ngạc nhiên nhất chính là Hillary Clinton và Donald Trump. Và còn có một người chẳng hề tính 

chuyện Trump đắc cử, chính là Melania Trump. Tôi nghĩ Donald Trump đã hứa với Melania là  

sẽ không đắc cử, cho nên bà chẳng cần phải lo lắng chuyện ở trong Tòa Bạch Ốc. Có lẽ đó là lý 

do tai sao ngày nào bà cũng có vẻ không thực sư hạnh phúc. Nhưng đó chỉ mới là một lý do”. 

Ông không tiện, hay không cần nói, những lý do khác, thực sự hơn, mà ai cũng biết – đương 

nhiên kể cả ông Trump. 

Thực tế đúng như ông Boehner nói: đảng Cộng Hòa đã biến mất. Paul Ryan, chủ tịch Hạ 

Viện, người thay Boehner, cũng sẽ rút lui, không ra tranh cử nữa năm nay. Một đảng không còn 

lãnh đạo, không có đường lối truyền thống phải bảo vệ, những giá trị phải theo đuổi, làm sao có 

thể nói đảng đó còn được. Một câu hỏi thực tế được nêu ra: nay còn ai có thể nói cho ông Trump 

nghe. Chẳng phải vợ ông hay con ông là cái chắc. Như thế phải chăng đảng Cộng Hòa đã bị Mỹ 

Quốc Xã hóa thay thế?  

 Chúng ta đều biết đất nước đang có nhiều chuyện lớn, và ông Trump là tổng thống đương 

nhiên phải lo nghĩ nhiều, tập trung vào những chuyện quốc gia đại sự và bỏ qua những chuyện 

tuế toái. Thế nhưng cứ lấy tuần qua làm ví dụ, ông bận tâm chuyện gì. Cứ xem ông tweet cái gì 

thì chúng ta biết ngay ông bận tâm chuyện gì. Người xưa đã nói: Cho tôi biết bạn của bạn là ai, 

tôi sẽ nói bạn là người thế nào.  Bạn đây chính là cái tweet hàng sáng này. 

Ngày thứ hai 28-5 là Memorial Day (Ngày Chiến sĩ Trận vong). Bình thường, đó là ngày 

người Mỹ bùi ngùi nghĩ đến những người đả bỏ mình vì đất nước. “Memorial” là chuyện 

memory - nhớ lại quá khứ. Chẳng ai có thể xem ngày đó là ngày vui. Nhưng Tổng thống Trump 

vui vì xem đó là một dịp. Cho nên ông tweet: “Happy Memorial Day! Those who died for our 

great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Best 

economy in decades, lowest unemployment numbers for Blacks and Hispanics EVER (& women 



in 18years), rebuilding our Military and so much more. Nice!” Ngày vui Chiến sĩ Trận vong! 

Những người đã chết cho đất nước vĩ đại của chúng ta hẳn phải rất hân hoan và tự hào vì đất 

nước đang tiến triển tốt đẹp biết bao. Kinh tế tốt đẹp nhất trong nhiều thập niên qua, những con 

số thất nghiệp thấp nhất cho người da đen và Hispanic CHƯA TỪNG CÓ  (&phụ nữ trong 18 

năm nay) tái thiết quân lực và còn nhiều chuyện nữa. Cuộc đời vẫn đẹp sao!  

Phản ứng của nhiều người trước cái tweet này là cần khẳng định trong ngày này phải nhớ 

đến những người đã nằm xuống, Tổng thống Trump chỉ nhớ có mình ông. John Kirby, từng là  

phát ngôn nhân cho Bộ Ngoại giao dưới thời Obama, tweet đáp trả: “Đây là một trong những 

phát biểu không thích hợp, ngu xuẩn và tầm bậy nhất mà chúng ta nghe được từ một vị nguyên 

thủ quốc gia trong một ngày như hôm nay”. Tướng hồi hưu Martin Dempsey, cựu chủ tịch Bộ 

tổng tham mưu, cũng lên tiếng: “Trong tất cả các ngày trong năm, ngày hôm nay không thể là 

một ngày cho bất cứ ai trong chúng ta. Cho dù quyền cao, chức trọng thế nào, cho dù có nghĩ 

mình đã thành công đến thế nào. Thay vào đó, ngày hôm nay phải dành cho những người đã hy 

sinh mạng sống của mình để cho chúng ta được sống trong tự do ngày nay”.  

Cũng như thường lệ, Trump đã làm ngơ, không hề biết xin lỗi! 

 Trong tuần qua có hai chuyện tai tiếng của hai phụ nữ, nhưng ông Trump đã ôm lấy cả 

vào mình, khéo léo xác định chủ quyền của tất cả scandals có thể có trong đời nay – chẳng lẽ vì 

ông quá hưỡn chăng?  

Chuyện thứ nhất là cái tweet của bà Roseanne Barr, một nữ diễn viên đang có chương 

trình “Roseanne” trên ABC. Bà Barr là người ủng hộ nhiệt tình ông Trump – đó là quyền của bà. 

Nhưng ủng hộ nhiệt tình đến mức trở nên điên rồ, đó đúng là vấn đề tâm thần của bà.   

Sáng thứ ba, bà tweet: “Muslim brotherhood & planet of the apes had a baby=vj" (Nhóm 

Huynh đệ Hồi giáo và Hành tinh của khỉ đã có một đứa bé = vj” VJ là bà Valerie Jarrett, từng là 

một phụ tá cao cấp của cựu Tổng thống Obama. Nhiều người lên tiếng tức thì, lên án lối ăn nói 

kỳ thị và đặt điều (cho rằng bà VJ dính líu với nhóm Hồi giáo ở Ai Cập). ABC cho bà nghỉ việc 

ngay lập tức và điện thoại xin lỗi bà Jarrett, cho dù đây chỉ là cái tweet. Bà Jarrett trả lời rằng 

đây là một bài học, vì xã hội Mỹ đang còn đầy dẫy những chuyện kỳ thị như thế. Rất nhiều 

người da đen bị hiếp đáp không được che chở. Bà Barr đã có tweet xin lỗi, và nói rằng bà bị 

thuốc ngủ Ambien hành (Zolpidem), cho nên viết bậy (I’m not a racist. I’m only an idiot). Bà nói 

từ rày bà sẽ bỏ tweeting, nhưng có lẽ khó bỏ thuốc ngủ. Một nhà bình luận cho rằng nguồn gốc 

chính trong thái độ của bà Barr là ở người che chở bà cũng quen với cách ăn nói như thế. Bà nên 

trách ông Trump, đừng trách Ambien.  

Đúng là thế! Ông Trump không phê phán bà Barr, cũng không trách bà làm ông bị mang 

tai mang tiếng. Sáng thứ tư, ông tweet một cách chanh chua: Bob Iger of ABC called Valerie 

Jarrett to let her know that 'ABC does not tolerate comments like those' made by Roseanne Barr. 

Gee, he never called President Donald J. Trump to apologize for the HORRIBLE statements 

made and said about me on ABC. Maybe I just didn't get the call? (Bob Iger của ABC gọi điện 

thoại cho Valeria Jarrett để nói ABC không chấp nhận những bình luận như phát biểu của 

Roseanne Barr. Ôi trời, ông ta chưa hề gọi cho Tổng thống Donald J. Trump để xin lỗi về những 



câu nói KINH KHỦNG về tôi trên đài ABC. Hay có lẽ chỉ vì tôi không bắt máy). Ông Trump 

không nói gì đến phát biểu lăng mạ chủng tộc của bà Barr. Chủ yếu, ông vẫn chỉ nói về mình.  

Sau đó, ngày thứ tư có câu chuyện của nữ nghệ sĩ hài hước Samantha Bee, vốn là một 

phần tử cấp tiến, liên quan đến Ivanka Trump. Cho đến nay, người ta không hiểu kiến thức, năng 

lực, kinh nghiệm của cô con gái của tồng thống đến mức nào khiến cho ông bổ nhiệm cô vào 

chức “cố vấn cao cấp”. Ivanka vẫn giỏi chuyện im lặng, ví dụ như khi tác giả Michael Wolff viết 

trong “Fire and Fury” cô đang có tham vọng là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ (như ông 

Trump tổng thống đầu tiên là ngưòi ngoài luồng) và đang muốn thực tập kinh nghiệm, cô chẳng 

lên tiếng. Người ta chỉ biết tuy cô và chồng cô nay là senior advisers cho tổng thống, hai người, 

cũng như cha mình, vẫn duy trì và thậm chí còn mở rộng chuyện làm ăn, làm như không hiểu 

chữ “conflict of interest” là gì. Hay “xung đột lợi ích” chỉ là một ý niệm “đạo lý chính tri” 

political correctness đã lỗi thời. Vừa rồi báo chí đưa tin cô đã mở rộng chuyện làm ăn ở Trung 

Quốc, hàng loạt nhãn hiệu của cô được thị trường Tàu chấp nhận. Mừng cho cô và lo cho “trade 

war” của Mỹ với Trung Quốc. 

Phát biểu trong chương trình bình luận chính trị Full Frontal của bà trên đài TBS, bà Bee 

(ong chích) đã chỉ trích nặng nề chính sách của chính phủ Trump đối với trẻ di dân không giấy tờ 

khiến chúng bị tách rời cha mẹ và không biết đang trôi giạt ở đâu. Chính sách đó vẫn bị lên án là 

độc ác, tàn nhẫn. Bà Bee nói Ivanka, vừa là con gái vừa mang danh “senior adviser” cho ông 

Trump,  vô dụng, vô ý thức khi đưa lên instagram một bức ảnh mình đang nhấc đứa con nhỏ lên. 

Bà Bee gọi Ivanka là một “feckless cunt” (một thứ lá đa vô cảm?), bà nói Ivanka phải biết nói 

với ông Trump. “Ông ta sẽ nghe cô. Hãy mặc vào cái váy bó sát người và cực ngắn, và bảo cha 

cô ngưng mẹ nó đi. Cứ nói đó là thứ của Obama để lại và xem cha cô sẽ làm thế nào”. Đương 

nhiên người ta lên tiếng chỉ trích ngay bà Bee, nói rằng bà có lý lẽ nhưng không được ăn nói kiểu 

đó. Bà Bee cũng lên tiếng xin lỗi nóng giận nên lỡ lời. Ông Trump không trả lời câu hỏi về số 

phận của hàng ngàn trẻ em đang bị thất lạc, tứ tán. Từ 5:15 sáng thứ sáu 1-6, ông tweet đòi TBS 

phải sa thải bà Samantha Bee. “Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible 

language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, 

and will be doing so for a long time to come! 5:15 AM - Jun 1, 2018 Tại sao lại không đuổi 

Samantha Bee bất tài về tội ăn nói kinh khủng trong chương trình bị điểm thấp của bà ta? Đúng 

là hai cách đối xử (double standard) nhưng cũng chẳng sao, chúng ta đang chiến thắng, và sẽ 

chiến thắng dài dài như thế trong tương lai!  

 Những ai đang sống ở nước ngoài, ví dụ một nước châu Âu, châu Á, thậm chí châu Phi, 

đương nhiên người ta sẽ theo dõi một cách thích thú chuyện thường ngày ở Washington D.C. 

Nhưng đối với những người đang sống trên đất Mỹ, là công dân Mỹ, đang phải chứng kiến 

những thử thách của Mỹ trong “chiến tranh mậu dịch” mà Tổng thống Trump cố lao vào, trong 

cuộc đối thoại sắp đến giữa ông và Chủ tịch Kim Jong-un chưa biết sẽ đi về đâu (ông vẫn im lìm 

về bức thơ phong bì lớn gấp mấy lần bàn tay nhỏ bé của ông mà ông Kim nhờ người trao tận tay  

ông hôm thứ sáu), nền kinh tế sẽ giữ được mức tăng trưởng hiện nay trong bao lâu nếu ông 

không để nó yên, cuộc bầu cử giữa kỳ năm tháng nữa sẽ nói thế nào vể dân trí nước Mỹ… thật 

khó cho người ta đi vào giấc ngủ mà không cần dùng thuốc ambien mở đường.  

 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1002508937445478402

