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Từ khi Trump lên làm tổng thống, có
lẽ không có ngày nào là không có
chuyện gì xấu xa của Trump được
tung ra hay phơi bày. Và đây cũng là
điều ao ước của Trump. Là muốn
mọi người phải nói về mình, dù tốt dù
xấu. Và dĩ nhiên khi báo chí và TV
nói về Trump, ngoại trừ đài Fox
chuyên môn bênh Trump, các báo
và TV khác chỉ lôi ra toàn là chuyện
xấu!
Gần đây nhất là vụ Trump họp với
một số Thượng Nghị Sĩ để bàn về
chuyện luật di trú. Trump đã đặt câu
hỏi là tại sao những xứ da trắng như
Norway không thấy di dân sang Mỹ,
mà chỉ toàn là những quốc gia
“shithole” như Haiti, các xứ Phi Châu
đòi nhập cảnh vào Hoa Kỳ! Thượng
Nghị Sĩ Dân Chủ Durbin đã xác nhận
là Trump đã dùng từ ngữ shithole tức
lỗ phóng uế, để chỉ dân da đen! Điều
này chứng tỏ rõ ràng Trump là một
kẻ kỳ thị hạng nặng, racist, không
thể chối cãi được!
Nhưng Trump vẫn chối như thường!
Trump thấy phản ứng nặng nề, bèn
dùng Twitter chối là mình không nói
như vậy! Trump có tài đặc biệt là
chuyện gì dù hiển nhiên đến đâu, hễ
khi nào bất lợi cho Trump là Trump
chối biến, dù sự thật rành rành!
Việc Trump dùng một từ ngữ bẩn
thỉu, hạ cấp để chỉ dân da đen là
điều không xứng đáng cho tư cách
của một tổng thống, lại là tổng thống
của cường quốc Hoa Kỳ! Không
những thế , Trump đã ra mặt là một
kẻ kỳ thị racist. Không lạ gì trong vụ
biểu tình tại Charlotteville của nhóm
kỳ thị white supremacist, Trump đã
bênh nhóm này, gọi là những kẻ
đàng hoàng, fine people! Những
nhóm kỳ thị như Ku Klux Klan hiện
đã coi Trump như thần tượng. Và
Trump hiện đang theo đuổi các chính
sách để làm hại những giống dân
không phải dân da trắng: đen, Mễ, Ả
Rập, dân Á Châu. Việc đòi xây
tường ngăn cách biên giời Mễ và
Hoa Kỳ ngoài chuyện ngăn cản di
dân lậu, còn là chuyện kỳ thị dân
Latino, Trump gọi dân Mễ sang ở lậu
toàn là bọn giết người, hãm

hiếp..v.v..Việc Trump ban hành chỉ
thị hành pháp cấm dân Muslim du
lịch sang Hoa Kỳ, bề mặt là để ngăn
khủng bố. Nhưng chính Trump đã
tuyên bố là ngăn chặn dân Hồi Giáo
không khác gì thời Đệ Nhị Thế
Chiến, Roosevelt đã thi hành lệnh
tập trung dân Mỹ gốc Nhật và giam
giữ tại các trại tập trung.
Có nghĩa đối với Trump, chỉ có giống
dân da trắng là xứng đáng được
hưởng quyền lợi, các giống dân khác
chỉ là thua kém, phải chịu thiệt thòi.
Khẩu hiệu Trump tuyên truyền
“Make America great again” là để
cho dân da trắng, phải đổi lại là
“Make white America great again”
hay “Make America white again”.
Việc Trump ngang nhiên chứng tỏ
mình là một kẻ kỳ thị thực ra là điều
dễ hiểu. Vì Trump đã thắng cử nhờ
vào 40% dân Mỹ cùng có quan niệm
kỳ thị này đã bỏ phiếu cho Trump.
Và căn bản gốc rễ của cử tri đoàn
này đã chứng tỏ là dù Trump có tệ
hại đến đâu đi nữa, tất cả những kẻ
đã bỏ phiếu cho Trump đều chấp
nhận và bỏ qua hết! Hầu hết thành
phần da trắng nghèo, hay trung lưu
thấp, học vấn thấp, thuộc dân sinh
sống tại vùng nông thôn hay xa
thành phố, hay tại các vùng miền
Nam thuộc phe theo Confederates
hồi nội chiến khi xưa vì chuyện bỏ nô
lệ, đều theo Trump hết! Nên nói
chuyện kỳ thị của Trump thực ra là
đã đánh ttrúng tâm can của những
người dân Mỹ này. Và họ tiếp tục
ủng hộ Trump hết mình. Dù Trump
có thiếu tư cách, không xứng đáng là
tổng thống đến đâu đi nữa!
Tuần lễ trước, một cuốn sách đã
được tung ra làm xôn xao dư luận và
bán chạy như tôm tươi, hàng đầu
trên Amazon. Cuốc sách này có tựa
đề là: “Fire and Fury, Inside the
Trump White House” của Michael
Wolff. Điều đặc biệt là Wolff đã được
Steve Bannon cho vào tòa Bạch
Cung ăn ở hàng hơn nửa năm trời và
được toàn quyền phỏng vấn tất cả
mọi người làm việc trong Bạch Cung.
Bannon lúc đó còn là người thân tín
và tin cậy nhất của Trump, đề hoạch
ra các chiến lược và chính sách cho
Trump. Bannon sau này bị Trump đố
kỵ vì nhiều người cho rằng Trump
nhờ có Bannon nên mới thắng cử, có

tờ báo còn nói để họi là Tổng Thống
Bannon, ý nói Trump chỉ là bù nhìn.
Trump điên lên cho đuổi Bannon sau
đó. Nhưng khoảng thời gian Bannon
còn được trọng dụng, Bannon đã cho
Wolff được tha hồ phỏng vấn và thu
thập tài liệu để ra cuốn sách.
Điều tai hại cho Trump là cuốn sách
này của Wolff đã mô tả một tòa Bạch
Cung hoàn toàn hỗn loạn, không ai
biết phải làm gì và đau cho Trump
hơn hết là những người thân tín nhất
đều đã mô tả Trump như một kẻ bất
tài, không xứng đáng để làm tổng
thống!
Bộ trưởng tài chánh Steve Mnuchin
và đổng lý văn phòng chief of staff
cho Trump lúc đó là Reince Priebus
đã họi Trump là kẻ ngu xuẩn, idiot.
Rupert Murdoch, chủ đài Fox bênh
Trump nhưng nói chuyện với Wolff
đã gọi Trump nặng hơn là “fucking
idiot”. Bộ trưởng ngoại giao Rex
Tillerson gọi Trump là “fucking
moron”, thằng đần độn!
Phó đổng lý văn phòng, deputy chief
of staff, Katie Walsh lúc đó gọi
Trump là đồ con nít, “a child”. Cố vấn
an ninh quốc gia McMaster gọi
Trump là “a dope”, ở đây có nghĩa là
stupid, dốt nát. Giám đốc hội đồng
kinh tế Gary Cohn gọi Trump “dumb
as shit”, ngu như phẩn!
Có nghĩa tất cả những người làm việc
với Trump trong tòa Bạch Cung, theo
cuốn sách của Wolff, đều cho rằng
Trump không xứng đáng làm tổng
thống, có thắng cử chỉ là chuyện hãn
hữu, chó ngáp phải ruồi, chính
Trump cũng không bao giờ ngờ được
là mình có thể thắng cử!
Tuy nhiên điều tai hại nhất cho
Trump vì cuốn sách của Michael
Wolff là Steve Bannon đã chửi con
trai của Trump là Donald Trump Jr
trong vụ Trump junior họp với luật sư
Nga tại Trump Tower và đang bị
Mueller điều tra. Bannon đã gọi
Trump Junior là phản quốc,
treasonous và không có lòng ái
quốc, unpatriotic. Có nghĩa Steve
Bannon đã coi chuyện ban vận động
tranh cử của Trump nhờ Nga để tìm
chuyện xấu về Hillary và tung ra các
e mails do gián điệp Nga lấy bằng
hacking là chuyện phản quốc! Không
khác gì Bannon đã cho rằng Trump
có thắng cử chỉ là do Nga đã thông

đồng trợ giúp và là chuyện phản
quốc!
Sau khi tin này được tung ra, Bannon
đã bị mất chức của cơ quan
Breinbart News do chính Bannon
gầy dựng, cũng như bị các tỷ phú
tung tiền để giúp đỡ như gia đình
Mercer, tuyên bố không muốn dính
líu gì đến Bannon nữa!
Ngoài Bannon ra, cố vấn kinh tế cho
Trump là Gary Cohn còn mô tả về
Trump một cách xác thực và kinh
hoàng hơn, chứng tỏ Trump hoàn
toàn không có một chút tư cách và
xứng đáng nào để giữ chức vụ cao
trọng nhất của quốc gia Hoa Kỳ,
Trong một e mail lưu truyền riêng
trong tòa Bạch Cung của Gary Cohn
mà Wolff kiếm được và cho đăng vào
cuốn sách, Cohn viết về Trump như
sau:
“ Còn tệ hại hơn sự tưởng tượng nữa!
Một kẻ ngu đần vây chung quanh bởi
những tên hề! Trump không hề đọc
gì hết! Một trang memo cũng không
đọc. Một tóm tắt về chính sách cũng
không đọc! Hoàn toàn không đọc gì
cả! Trump họp với các nhà lãnh đạo
quốc gia khác chỉ chừng nửa buổi
họp là đứng dậy rồi! Chỉ vì chán
quá!”
Những tiết lộ này trong cuốn sách
của Michael Wolff cho thấy Trump
hoàn toàn không xứng đáng và
không có tư cách gì để làm tổng
thống Hoa Kỳ. Bị chính những người
tay chân thân tín và làm việc trong
tòa Bạch Cung khinh bỉ, coi như một
kể ngu đần, Trump hiện giờ chỉ làm
việc từ 11 AM đến 6 PM, mỗi ngày
coi TV đài Fox bênh Trump tối đa và
ca tụng Trump, ngày nào cũng coi
vài tiếng đồng hồ, lâu lâu xẹt qua đài
CNN để nghe thiên hạ chửi mình ra
sao. Trump vẫn tiếp tục đọc ttờ New
York Times hiện nay là tờ báo mỗi
ngày đều có bài chửi Trump ra rả.
Buổi sáng Trump dùng Twitter để
chửi bới lung tung hay chơi những
người Trump ghét. Ngoài ra Twitter
cũng là cách để Trump liên lạc và
giữ niềm tin cho số dân chúng trung
thành với Trump. Nên có chuyện gì
xấu hay bất lợi, Trump dùng Twitter
để chối hết, bất kể là có chứng cớ
hay không, quan niệm của Trump là
chối biến, không nhận bất cứ chuyện

gì, không bao giờ coi là mình có lỗi,
không hề hạ mình xin lỗi bất cứ ai!
Tóm lại, đất nước Hoa Kỳ hiện đang
gặp tai họa lớn lao. Là có một người
như Trump lên làm tổng thống. Vì
hoàn toàn không có tư cách và xứng
đáng gì để lãnh đạo một siêu cường
quốc như Hoa Kỳ. Có lẽ vận mệnh
quốc gia cũng như vận mệnh con
người. Lúc thịnh lúc suy. Vận mệnh
Hoa Kỳ bây giờ có thể tóm tắt trong
vài chữ như sau: “Nước Mỹ tiêu rồi!”
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