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Cuối tuần lễ vừa qua, tờ báo 
Washington Post đã tung ra một 
video về Donald Trump, thu từ năm 
2005, cho thấy Trump dùng những 
lời nói thô bỉ và khốn nạn về đàn bà 
một cách hạ tiện nhất. Và video và 
thu thanh lời nói của Trump này đã 
như một quả bom nổ, có tác dụng có 
thể làm chìm xuồng cuộc tranh cử 
tổng thống Hoa Kỳ của Donald 
Trump, chỉ còn một tháng trước ngày 
bầu cử vào đầu tháng 11 sắp đến. 
Đây là một đoạn video ngắn chỉ hơn 
3 phút, của chương trình truyền hình 
“Access Hollywood” của đài NBC, 
thu không chính thức và Trump 
không hề biết là đang bị thu thanh.  
Trong video này, Trump nói chuyện 
với người phụ trách chương trình là 
Billy Bush,  vốn là anh em họ với cựu 
tổng thống Bush! Trump khoe là 
đang tán tỉnh Nancy O’Dell, lúc đó 
đang phụ trách chung với Billy Bush 
cho Access Hollywood. Nancy O’Dell 
đã có chồng và Trump đã lấy vợ thứ 
ba là Melania, đang có bầu! Trump 
kể là mình nhào vào Nancy như một 
con chó cái, bitch, nhưng không đạt 
tới đích! Sau đó Trump tự hào mình 
là ngôi sao sáng nên có thể  nắm l.. 
(pussy grabbing) bất cứ người đàn 
bà nào cũng được, khi nào cũng 
được! Trump tự đắc là có thể làm mọi 
chuyện với đàn bà. Cuộc nói chuyện 
trên một chiếc bus, chở Trump và 
Billy Bush tới chỗ quay show “Days 
of our lives”,  thấy có một nữ tài tử ra 
đón, Trump dạy Bush là nhai kẹo Tic 
Tac để sửa soạn hôn cô gái đẹp. 
Trump khoe là gặp gái đẹp nào cũng 
muốn nhào vào hôn lên miệng! 
Đoạn video và thu thanh này bị bỏ 
quên đã 11 năm. Nhưng vì Trump ra 
ứng cử, một nhân viên của đài NBC 
lục lọi đi tìm những gì liên quan đến 
Trump và bắt gặp được đoạn video 
này. Đài NBC định cho chiếu lên 
tuần lễ sau ngày debate lần thứ hai 
giữa Trump và Hillary vào Chủ Nhật 
9 tháng 10, có vẻ như muốn ếm 
nhẹm để giữ tiếng cho Trump. 
Nhưng một nhân viên lén thu lại 
video này và gửi cho tờ báo 

Washington Post thứ sáu 7 tháng 10  
và tờ báo này tung ra ngay, được lan 
truyền rộng rãi khắp nơi nhờ  social 
media. 
Phản ứng xảy ra mạnh mẽ và tức 
thời như một quả bom nổ tung. Các 
nhân vật của đảng Cộng Hòa trước 
giờ bênh vựcTrump hay im lặng 
không lên tiếng khi Trump tuyên bố 
bậy bạ, lần lượt công kích Trump 
nặng nề và rút lại những ủng hộ cho 
liên danh của Trump.  Người đầu tiên 
là Thượng Nghị Sĩ Kelly Ayotte của 
tiểu bang New Hampshire, đang 
tranh cử  ngang ngửa với thống đốc 
của tiểu bang thuộc Dân Chủ để giữ 
ghế Thượng Nghị Sĩ. Bà Ayotte tuyên 
bố  không thể ủng hộ một ứng cử 
viên như Trump, khoe khoang về 
chuyện làm hạ phẩm giá và tấn công 
tình dục đàn bà như vậy. Thượng 
nghị Sĩ John McCain đang tranh cử 
tại Arizona kế tiếp sau đó cũng tuyên 
bố không thể ủng hộ Trump được 
nữa. Tại Nevada, dân biểu Joe Heck 
đang ra tranh cử chức Thượng Nghị 
Sĩ của tiểu bang, cũng tuyên bố rút 
lại việc ủng hộ Trump.  
Nhiều dân biểu và Thượng Nghị Sĩ 
thuộc Cộng Hòa cũng thi nhau để rút 
lại ủng hộ Trump. Một số như 
Thượng Nghị Sĩ Thule, nhân vật thứ 
hai của Thượng Viện đòi Trump phải 
từ chức, không tiếp tục tranh cử nữa 
và để Mike Pence, ứng cử viên phó 
tổng thống, lên nắm đầu liên danh. 
Riêng thủ lãnh Thượng Viện, Mitch 
McConnell của Cộng Hòa lên tiếng 
đả kích Trump, nói là mình có mấy 
người con gái, nên không thể chấp 
nhận việc Trump xúc phạm đến phụ 
nữ như vậy. Tuy nhiên McConnell 
vẫn tiếp tục việc ủng hộ Trump để 
tranh cử! Thủ lãnh Hạ Viện là Paul 
Ryan đáng nhẽ đi vận động với 
Trump ở Wisconsin nhưng rút lại lời 
mời Trump! Tuy lên tiếng đả kích 
trump về chuyện này, nhưng vẫn 
không rút lại việc ủng hộ tranh cử 
của Trump!  
McConnell và Ryan là thủ lãnh 
Thượng Viện và Hạ Viện nên không 
thể rút lại việc ủng hộ Trump được. 
Vì làm như thế có nghĩa đảng Cộng 
Hòa đã chấp nhận việc thua Hillary 
Clinton cả tháng trước ngày bỏ phiếu 
và sẽ làm ảnh hưởng đến các vụ 
tranh cử gọi là down ballots của các 

Thượng nghị Sĩ và dân biểu Cộng 
Hòa khác, dễ dàng làm mất đa số 
cho Cộng Hòa tại cả hai viện. 
Tuy thế các nhân vật của Cộng Hòa 
càng lúc càng nhiều tỏ ra ghê tởm về 
chuyện sách nhiễu tình dục và 
những ăn nói thô bỉ của Trump. Hiện 
đã có hơn 30 cả Thượng nghị Sĩ và 
dân biểu Cộng Hòa rút lại sự ủng hộ 
Trump và càng lúc càng nhiều hơn 
những người kêu gọi Trump  rút lui 
để nhường chỗ lại cho Mike Pence 
lên hàng đầu. 
Pence tuyên bố là những lời nói thô 
bỉ của Trump không chấp nhận được 
và từ chối không lên tiếng để bênh 
vực Trump. Nhưng Pence đi hai 
hàng, tuyên bố mọi sự tùy thuộc vào 
Trump debate lần thứ hai với Hillary! 
Dĩ nhiên Pence trong bụng cầu cho 
Trump rút lui để mình lên thay ra ứng 
cử , nhưng ngoài mặt  không dám lộ 
ra nhiều, để mặc cho các nhân vật 
khác của Cộng Hòa lên tiếng kêu gọi 
Trump tút lui, nhường chỗ cho 
Pence! 
Ngoài video của Access Hollywood 
năm 2005 được tung ra, một số 
những thu thanh và video khác về 
chuyện sex của Trump bắt đầu xuất 
hiện. Như việc Trump đóng vai phụ 
trong một số phim porno của 
Playboy những năm trước. Trump 
cũng thường hay lên chương trình 
radio của Howard Stern trên New 
York và trong 17 năm, xuất hiện rất 
nhiều lần để nói chuyện với Stern. 
Ttump thường tự khoe về chuyện 
sex, kể ra những vụ threesomes,  
sex khi đàn bà có kinh nguyệt! 
Không từ chuyện gì, dù bẩn thỉu và 
trắng trợn đến đâu đi nữa! Tệ hại 
nhất là khi Howard Stern hỏi về con 
gái của Trump là Ivanka, khen là hấp 
dẫn, gợi tình, voluptuous, coi Ivanka  
như một đối tượng tình dục, “piece of 
ass”, Trump nói OK cho Stern gọi 
con gái mình như thế! 
Một số những tờ báo và cơ quan 
truyền thông khác cũng tung ra 
những việc Trump sách nhiễu tình 
dục. Tờ New York Times với 
Nicholas Kristof viết bài về vụ kiện 
năm 1997 của Jill Harth kết tội 
Trump sách nhiễu tình dục mình. Tờ 
này đả kích Trump nặng nề nhất. 
Một bài khác của Roger Cohen gọi 



 

Trump là kẻ vô lại (thug), ra ứng cử 
chức vụ cao quý nhất của Hoa Kỳ! 
Ngoài ra những chuyện Trump sách 
nhiễu tình dục các thí sinh của Miss 
Universe cũng xuất hiện. Nhiều thí 
sinh kể lại Trump chào đón các cô 
này bằng cách hôn lên miệng! Cũng 
như lấy tư cách là chủ nhân của tổ 
chức Miss Universe, Trump đợi các 
cô này thay quần áo khi đổi sang 
phần thi áo tắm, ngang nhiên vào 
phòng thay đồ của các thí sinh, lúc 
các cô này đang trần truồng! 
Một chương trình TV giúp Trump nổi 
tiếng là The Apprentice, một reality 
show ăn khách nhiều năm. Trump 
cũng bị tố là sách nhiễu tình dục các 
nhân viên và phụ tá của chương 
ttrình TV này!  
Ngoài chuyện sex ra, một quả bom 
khác đã được tờ báo New York 
Times cho nổ tung để làm chìm 
xuồng việc Donald Trump ra ứng cử 
tổng thống.  Một kẻ bí mật đã gửi nặc 
danh đến toà soạn New York Times 
bản sao của tờ khai thuế của Donald 
Trump năm 1995. Đây là bản khai 
thuế với tiểu bang New Jersey và 
Connecticut,  không phải thuế liên 
bang. Nhưng dữ kiện trong bản copy 
này cho thấy năm 1995, Trump khai 
lỗ gần 1 tỷ Mỹ Kim, chính xác là 
$915,729,293. Với việc khai lỗ này, 
theo các chuyên viên về luật thuế , 
Trump có thể dùng để trừ đi khỏi 
đóng thuế lợi tức cho 18 năm liền. 
Có nghĩa Trump hoàn toàn không 
đóng thuế một xu nào  cả. Và cũng 
là lý do Trump cương quyết không 
chịu công bố bản khai thuế lợi tức 
của mình. Dù Hillary Clinton cho 
công bố về thuế cả vài chục năm và 
truyền thống các ứng cử viên tổng 
thống đều công bố bản thuế lợi tức 
của mình từ hàng 50,60 năm nay! 
Như thế việc Trump cương quyết 
không công bố bản khai thuế là vì đã 
hàng 20 năm nay, Trump không 
đóng một xu thuế nào. Trong khi đó 
Trump vẫn nhơn nhơn, dương dương 
tưc đắc là mình “smart”, phải khôn 
ngoan lắm mới không phải đóng thuế 
gì  cả! 
Thực ra đây là điều làm chìm xuồng 
cuộc tranh cử của trump hơn cả về 
chuyện sex và sách nhiễu tình dục 
và khinh miệt đàn bà của Trump. Lý 
do là dân Mỹ không gì ghét bằng 

thấy người giài tỷ phú như Donald 
Trump , kiếm tiền cả trăm triệu Mỹ 
Kim mỗi năm nhưng  không phải 
đóng xu thuế nào. Trong khi người 
dân thường làm hai ba chục ngàn Mỹ 
Kim một năm vẫn phải đóng thuế, 
còn nhiều hơnTrump, không đóng 
thuế! 
Đây là lý do tại sao Mitt Romney 
trước đây thất cử. Chỉ vì kiếm cả trăm 
triệu nhưng tỷ lệ đónh thuế chỉ là 
14%, ít hơn người thư ký lương ba 
chục ngàn một năm, phải đóng tỷ lệ 
thuế cao hơn! Nay Donald Trump là 
tỷ phú, tự khoe tài sản có cả 10 tỷ Mỹ 
Kim, lại không đóng một xu nào cho 
thuế lợi túc cả hàng 20 năm nay. 
Làm sao dân Mỹ chịu nổi cho việc 
này! 
Cuộc tranh biện tối Chủ Nhật 9 
tháng 10 vừa qua giữa Trump và 
Hillary, dưới hình thức town hall 
meeting, người dân đi bầu chưa 
quyết định chọn ai, đặt câu hỏi trực 
tiếp. Buổi này rất quan trọng với 
Trump vì lần debate trước, Trump 
thua Hillary nặng. Nếu thua nữa, sẽ 
thêm nhiều Thượng Nghị Sĩ và dân 
biểu Cộng Hòa bỏ của chạy lấy 
người. Buổi debate này Trump tung 
ra đòn xoay sang buộc tội Bill Clinton 
sách nhiễu tình dục đàn bà trước kia. 
Trước buổi tranh biện một tiếng, 
Trump cho hop báo, đưa ra 3 người 
đàn bà tố cáo Bill Clinton sách nhiễu 
tình dục mình khi Bill Clinton là thống 
đốc Arkansas hay lúc đã lên tổng 
thống. Ba người này là Paula Jones, 
Juanita Broadrick và Kathleen 
Willey. Không có Monica Lewinsky! 
Ngoài ra, Trump còn bồi thêm một 
người đàn bà khác tên Kathy 
Shelton, năm 12 tuổi bị hãm hiếp, 
thủ phạm được Hillary lúc đó hành 
nghề luật sư biện hộ và chỉ bị án rất 
nhẹ! Sau buổi họp báo, Trump mời 4 
người đàn bà này vào dự buổi 
debate, ngồi ghế dự thính để trấn ø 
Bill Clinton  và làm Hillary phải khớp! 
Đòn này tương đối có hiệu quả! Vì 
cuộc debate được mô tả như ngang 
ngửa và Trump tấn công Hillary liên 
hồi, mang đủ chuyện sex của Bill, 
chuyện e mail, chuyện Benghazi 
.v.v. để đánh lạc hướng về chuyện 
xấu của mình!  
Trump được gọi là Teflon candidate, 
có nghĩa các tố cáo và mọi chuyện 

xấu xa của Trump hầu như không có 
ảnh hưởng gì trên số cử tri coi như 
nòng cốt của Trump. Thành phần 
này được ước tính là 30% - 40% dân 
số, phần lớn là dân trắng, đàn ông, 
học ít, nghèo hay trung lưu thấp, kỳ 
thị nặng nề và bảo thủ loại quá 
khích.  
Những tiết lộ càng ngày càng nhiều 
cho thấy bộ mặt thật của Donald 
Trump , không đủ tư cách để lên làm 
tổng thống và tính khí loại ba trợn, 
quá nguy hiểm khi chỉ huy quân lực 
và xử dụng vũ khí nguyên tử.  Nhưng 
liệu những điều này có đủ để làm 
Donald Trump chìm xuồng luôn được 
hay không hay Trump vẫn có thể 
thắng cuộc để trở thành tổng thống 
Hoa Kỳ?  TƯƠNG LAI CỦA Hoa Kỳ 
và của cả toàn cầu sẽ được quyết 
định vào đầu tháng 11 này. Chúng ta 
hãy chờ xem! 
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