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Cũng như lần đầu đến Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC vào 2017, lần này Tổng 
Thống Trump đến Hà Nội cũng không hề nhắc nhở đến tình trạng vi phạm nhân 
quyền trầm trọng ở Việt Nam. Ông không hề có ý định gặp gỡ những nhà hoạt 
động dân chủ ở trong nước như Tổng Thống Obama từng làm, cũng như không 
đả động gì đến lá thư ngỏ gửi đến ông của 100 nhân sĩ trí thức và nhà hoạt động 
xã hội, phần lớn ở trong quốc nội.   

Hôm qua ông lên tiếng ca ngợi Chủ Tịch Kim Jong Un, một trong những lãnh tụ 
độc tài, vi phạm nhân quyền nhất thế giới. Tuy nhiên cuộc họp thượng đỉnh Hoa 
Kỳ - Bắc Hàn lần II về chương trình chế tạo võ khí hạt nhân của Bắc Hàn đã 
không đạt được kết quả nào.  

Ô. Trump còn ca ngợi Việt Nam là một mô hình tốt đẹp cho Bắc Hàn noi theo và 
mời Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ vào 
năm nay để tiếp tục thảo luận về những biện pháp tăng cường sự hợp tác toàn 
diện giữa hai nước. Ngược lại, Ô. Nguyễn Phú Trọng xác nhận rằng Việt Nam ủng 
hộ giải pháp phi hạt nhân và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. 

Cách đây gần hai tuần, trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, Tổng Thống Trump 
cũng lên tiếng ca ngợi Chủ Tịch Tập Cân Bình là người đáng kính phục và hai 
người có quan hệ tốt đẹp. Ô. Trump còn cho biết việc đàm phán thương mại 
tiến triển tốt đẹp và sẽ mời Chủ Tịch Tập qua Mỹ để họp cấp cao. 

Chắc hẳn các ông bà cuồng Trump đã phải thất vọng trước những biến chuyển 
quốc tế tích cực và rõ rệt như trên. Bao lâu nay, không nhìn vào sự kiện thực tế, 
các ông bà cuồng Trump ước mong tình hình Đông Nam Á căng thẳng và xem Ô. 
Trump là vị cứu tinh dân tộc, sẽ dùng thuế quan và võ lực để tiêu diệt Trung 
Quốc, giúp giải thế chế độ CSVN và dân chủ hóa đất nước.  Trong thời gian Ô. 
Trump ở Việt Nam mấy ngày qua, một số không ít các ông bà Bolsa vẫn còn biểu 
tình không những kêu gọi tự do dân chủ cho Việt Nam mà còn hô hào ủng hộ cá 
nhân Ô. Trump. Nay mộng ước này xem ra đổ vỡ tan tành.  Một số hình ảnh ủng 
hộ Trump của đám biểu tình xuất hiên trên Internet nay đã biến mất. 
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Biến động sôi nổi mấy ngày qua ở trong nước Mỹ đang làm cho sự nghiệp chính 
trị của Tổng Thống Trump ngày càng đen tối. Ô. Michael Cohen, cựu luật sư 
(2006-2018) của Tổng Thống Trump và cũng từng là phó chủ tịch của Trump 
Organization và giữ nhiều chức vụ cao cấp khác nhau trong Đảng Cộng Hòa, khai 
trước Ủy Ban Thanh Tra của Hạ Viện rằng Ô. Trump là một tội phạm hình sự, 
một kẻ kỳ thị chủng tộc và bịp bợm. Ông Cohen cũng đưa ra những bằng chứng 
không thể chối cãi được là những ngân phiếu về việc Ô. Trump chi tiền để bịt 
miệng cô đào cởi chuồng Stormy Daniels, một tội hình sự, và dự án xây Trump 
Tower tại Moscow mà Ô. Trump luôn luôn phủ nhận cho đến khi hồ sơ có chữ 
ký của Ô. Trump được báo chí phanh phui ra.  

Hơn thế nữa, Ô. Trump sẽ còn phải đối phó với phúc trình của Công Tố Viên Đặc 
Biệt Robert Muller sẽ được phổ biến trong vài ngày tới và cuộc điều tra của Văn 
Phòng Tư Pháp Southern District of New York về một số tội ác của Ô. Trump 
chưa được tiết lộ. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng Thống Trump 
phần đông dân chúng tin là giả tạo.  Sau khi từ Việt Nam trờ về Mỹ, Ô. Trump 
hoàn toàn giữ im lặng về cuộc điều trần sôi nổi và tai hại của Ô. Michael Cohen. 
Sư nghiệp chính trị của Ô. Trump lung lay đến tận gốc.  

Những ai còn mơ tưởng Tổng Thống Trump ưu tư về nhân quyền, tự do và dân 
chủ ở Việt Nam cần phải phân tách bản chất con người của Trump và nhìn vào 
thực tế sự kiện chính trị. Một con người có nhiều vấn đề như thế với cá tính như 
thế liệu có thể trông cậy được hay không? 
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