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To err is human. Làm người ắt ai cũng phạm sai lầm. Thậm chí nhiều sai lầm. Trong những sai lầm 

ông Trump phạm phải trong hai năm ở trong Tòa Bạch Ốc, sai lầm lớn nhất hẳn phải là đã đi được 

nửa đoạn đường ông vẫn chưa phân biệt được sự khác biệt giữa kinh doanh và chính trị. Mặc dù sự 

khác biệt rất đơn giản. Trong kinh doanh: mọi người vì mình (mình là tất cả); trong chính trị: mình 

vì mọi người (dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh). Ông Trump thường đề cao khẩu hiệu: 

America First. Nhưng khi nhìn “tình cảm gắn bó” của ông với Sa hoàng bất kể những can gián của 

các cận thần, người ta nói thật ra, đúng là “Russia First”. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là 

“Trump First”. Tất cả cũng chỉ vì mình! Đi đã được nửa đường mà ông còn quờ quạng, lạc lối như 

thế - như ta đã nghe trong bài thông điệp “Tinh hình Liên bang”.  

Kinh doanh thì suy cho cùng tất cả là vì lợi nhuận của người mua bán. Mua rẻ bán đắt. Tích 

cực quảng cáo cho món hàng cho dù thường khi nói sai sự thật (nói dối và phóng đại). Khai thuế thì 

tăng chi phí và giảm doanh số. Trong thương lượng thì nhất quyết mặc cả kỳ cùng, trả giá đến chết 

và không từ nan bất cứ thủ đoạn nào để triệt hạ đối thủ (bởi vậy mới có “Godfather”). Trong chính 

trị, chính trị chính đạo, tất cả vì lợi ích của đất nước, của người dân, tạo cho người dân niềm tin 

nhưng giữ sự trung thực. Một tổng thống phải hiểu nhu cầu đích thực, mục tiêu ưu tiên của đất 

nước, của người dân, những khả năng và sự lựa chọn tối ưu mà người lãnh đạo phải biết đến. Một 

tổng thống có thể có biện pháp hay chính sách sai lầm (cứng rắn quá hay mềm mỏng quá), nhưng 

mục tiêu thì không bao giờ có thể là “treasonous” hay “teacherous” - phản bội, lừa dối dân tộc như 

ông cựu giám đốc CIA John Brennan từng tố cáo cuộc gặp gở giữa ông Trump và Putin tại 

Helsinki, Phần Lan năm 2018. Ông Trump vốn là người kinh doanh nhưng có tham vọng chính trị. 

Ông có kinh nghiệm trong kinh doanh của ngành địa ốc và giải trí theo cách của ông. Nhưng ông 

không có kinh nghiệm chính trị. Dĩ nhiên, không có kinh nghiệm và kiến thức chính trị mà đắc cử 

tổng thống thì đó đúng là điều đáng ngạc nhiên. Suy cho cùng, mọi kết quả bầu cử đều là trách 

nhiệm của người dân, là chuẩn mực của ý thức, trình độ, sự trưởng thành của người dân. Có lẽ bởi 

vì người dân như thế nào đó, dân chủ Mỹ đang mắc khủng hoảng thế nào đó,  mà ông Trump đắc 

cử, và hai năm sau khi đắc cử ông nhìn vào người dân, nhìn vào nền dân chủ Mỹ, vẫn thấy “lạc 

quan” như cũ nên chẳng thấy cần phải sửa đổi tâm tính từ nhà kinh doanh thành nhà chính trị.  

Nói giông dài như thế để hiểu “bối cảnh” của thông điệp “Tình hình Liên bang” mà ông vừa 

phát biểu ngày 5-2 vừa qua tại Quốc Hội Liên bang, dưới sự chủ tọa của Phó tổng thống Mike 



Spence, theo hiến pháp cũng là chủ tịch Thượng Viện, và bà Nancy Pelosi, dân biểu đảng Dân Chủ, 

và là chủ tịch Hạ Viện. 

 Ông Spence bên cạnh bà Pelosi cũng là điều lý thú, bởi vì ông Spence hiểu rằng nhiệm vụ 

của ông ở vị trí đó là liên tục đứng dậy như cái máy mỗi khi ông Trump ngắt câu để vỗ tay hoan hô 

phát biểu của ông Trump từng câu nói, để cho thành viên Cộng Hòa trong Quốc Hội lưỡng viện 

hiểu rằng họ phải đứng dậy theo ông, vỗ tay hoan hô theo ông, và ông Trump đương nhiên mặt hất 

lên, đắc chí, thâm tâm phải nghĩ rằng “Đúng là mình có tài ăn nói. Phen này bên Dân Chủ chỉ có 

chết!”. Đương nhiên, ông chủ tịch Thượng Viên nào cũng thế, nhiệm vụ làm kiểng là rõ ràng, ăn 

cơm chúa thì phải múa tối ngày. Trong vị trí của Mike Spence hiện nay là Joe Biden phó tổng thống 

cho ông Obama, Dick Cheney phó cho ông George W. Bush... Nhưng ông Spence này có khác hai 

người tiền nhiệm về mặt liêm sĩ. Thâm tâm ông Spence biết rõ Donald Trump chẳng phải là một 

nhân vật đáng khâm phục, ngưỡng mộ. Ông thừa hiểu mức độ ủng hộ, tín nhiệm của quần chúng 

đối với ông Trump. Ông cũng hiểu rằng Quốc Hội nay đang chia rẽ mà đảng Cộng Hòa nhiều lắm 

chỉ nắm được một nửa. Và chẳng phải tất cả ai trong Cộng Hòa cũng thần phục ông Trump như 

ông. Những đợt vỗ tay chỉ làm rõ sự chia rẽ. Cho nên, nếu là người có suy nghĩ và tư cách, ông 

Spence nên hạn chế số lần người Cộng Hoa đứng dây vỗ tay. Nhất là mỗi khi ông Trump bàn đến 

những gì gây tranh cãi. Và ông củng cần chứng tò ông không phai là “tay sai” của ông Trump. Tiếc 

thay, ông Spence, người có thể sẽ thay Trump năm 2019 như ông Gerald Ford thay Richard Nixon 

năm 1974, lại không đủ tư cách như ông Ford: chẳng ai thời đó nói ông Ford là tay sai của Nixon 

cho dù ông Ford từng ký sắc lệnh ân xá Nixon!  

Bà Nancy Pelosi tuy là Chủ tịch Hạ Viện và được xem là chủ nhà, nhưng là người cực kỳ 

thầm lặng. Bà không có cả lời giới thiệu người sẽ đưa ra thông điệp “Tình hình Liên bang”. Chúng 

ta đều biết thái độ quyết liệt của bà trong vấn đề an ninh biên giới. Ông Trump: không có bức tường 

thì đóng cửa chính phủ. Bà Pelosi: “Stupid! An ninh biên giới: not a problem. Bức tường: No!” Dĩ 

nhiên, phản ứng của bà trước những lời lẽ từng chặp của ông Trump được người Dân Chủ ở dưới, 

thượng nghị sĩ cũng như dân biểu, ùng hộ. Ví dụ bà không vỗ tay, bà vỗ tay nhưng không đứng dậy, 

hoặc bà vỗ tay và đứng dậy. Máy thu hình cũng thường nhắm vào một số khuôn mặt tiêu biểu trong 

đảng Dân Chủ, như các ông Adam Schiff, Bernie Sanders, Chuck Schumer, các bà  Kamala Harris, 

Elizabeth Warren... Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là bà Pelosi, bởi vì bà có cách phản ứng đặc biệt của 

bà mỗi khi ông Trump miên man nói những lời đề cao ông hay tán tụng về chuyện bảo vệ an ninh 

biên giới bằng bức tường, ông đã làm cho kinh tế Mỹ huy hoàng chưa từng có... Người của đảng 

Cộng Hòa nhất quyết hoan nghênh không dứt. Bà Pelosi đã phải hành động ra sao? Bà hoặc tìm 

cách chấm dứt những tràng pháo tay không nghỉ đó, hay làm cho diễn tiến hoan nghênh này trở 

thành chuyện diễu cợt, lố bịch. Thay vì đứng thẳng người như ông Pence và từ từ vỗ tay ngang, bà 

cúi xuống, xoay chiểu hai bàn tay, vỗ theo chiều dọc, chập nhẹ hai bàn tay như kiểu người lớn hay 

làm để khuyến khích cho con nít tập nói, tập đi. Ông Trump quay lưng lại, thấy bà hành xử như thế, 

càng khoái, nói dữ hơn và đi qua đi lại nhiều hơn. Người nghe cũng thấy thú vị trước cảnh tượng 

chính trị này.  

 Ông Trump hát hay hay hát dở, điều này tùy người đánh giá là con voi hay con lừa, nhưng 

tấn tuồng của ông thì không ai nhầm. Ông quay qua, quay lại, mặt thường khi vểnh lên, nói ngắt 

đoạn từng câu đề cho cử tọạ phải đứng dậy vỗ tay nhằm đạt kỷ lục số lần được hoan nghênh, và đặc 

biệt có khi lùi khỏi diễn đàn đến hơn 3 feet (1 mét) và đi qua, đi lại, nhìn trái nhìn phải, mặt dương 

dương tự đắc. Đương nhiên, cử tọạ bao gồm cả những người dân cử bên đảng Dân Chủ, cho nên 

không phải trong trường hợp nào người Dân Chủ cũng đồng tình hay lịch sự mà vỗ tay. Nhiều điều 

ông nói họ đã không đồng ý cho nên vẫn ngồi yên tại chỗ. Bởi thế, dường như cuối cùng ông chỉ đạt 

được thành tích là có một thông điệp “Tình hình Liên bang” gây chia rẽ nhiều nhất. Nhật báo The 

New York Times đã đưa ra lời bình luận ngắn gọn: “Khi một người chuyên gây bất hòa nói chuyện 

đoàn kết, hòa đồng”.   



 Thực ra, báo chí và truyền thông chẳng nói gì nhiều đến nội dung thông điệp của ông, bởi vì 

chẳng có gì khó đoán những gì ông sẽ nói và những gì ông không nói. Tựu trung chỉ có hai phần 

chính: quảng cáo và mặc cả. Quảng cáo là chào hàng, ca ngợi những thành tích của ông, và đúng là 

nghề của ông, nói chỉ để bán được hàng, bất kể sự thật. Thậm chí không nói hết sự thật, che dấu sự 

thật. Nói ngắn gọn: quảng cáo là nói nhờ ông, kinh tế Mỹ ngày nay mới vững mạnh và phát triển, 

thế giới hòa bình an ninh nhờ những chính sách của ông tại Trung Đông và với Bắc Triều Tiên. 

Mặc cả là nếu muốn tiếp tục được thịnh vượng và hòa bình, thì đảng Dân Chủ phải “đoàn kết” với 

đảng Cộng Hòa, bằng cách hủy bỏ cuộc điều tra về thông đống, đừng tò mò đòi xem xét hồ sơ thuế 

và cách làm ăn của Trump và những tổ chức dính líu đến ông và gia đình của ông. Ông Trump cũng 

cần sự “đoàn kết” của đảng Dân Chủ để ông có 5.7 tỉ để xây tường, không lẽ vì ông và con rễ của 

ông đã lỡ ký hợp đồng với những nhà xây dựng (?).  

Nhưng khi quảng cáo lộ liễu quá, thì người ta hết tin - nhất là vì có nhiều điều người ta 

không biết và nghĩ bị che dấu. Đồng thời, cách mặc cả của ông Trump người ta cũng quá quen, suy 

cho cùng chẳng phải là mặc cả gì mà khéo đòi người ta đầu hàng vô điểu kiện! 

Chủ yếu về kinh tế, đương nhiên ông sẽ nói đến tỷ lệ nhân dụng đi lên, tỷ lệ thất nghiệp đi 

xuống, kinh tế phát triển ở mức cao và ổn định... Ông nói nhờ chính sách kinh tế giảm thuế và giảm 

thiểu kiểm soát bằng cách tháo gỡ luật lệ (deregulation) mà khu vực kỹ nghệ chế biến đặc biệt phát 

triển mạnh. Nhờ thế thêm người Latino, người da đen kiếm được việc làm, đặc biệt tỷ lệ phụ nữ lao 

động tăng rất nhanh. Trong hướng đó và liên quan đến chuyện đối ngoại, ông nói đến chiến tranh 

mậu dich quyết liệt và tất thắng với Trung Quốc. Ông nói kinh tế Mỹ trong tương lai sản xuất còn 

sẽ gia tăng mạnh. Ông còn đề cao những thành tích đối ngoại khác, như đang chuẩn bị đi gặp Chủ 

tịch Bắc Triều Tiên Kim Giống-ủn lần thứ nhì (lần này tại Hà Nội, Việt Nam, “đối tác tích cực” của 

Mỹ), đã buộc các nước NATO phải chia sẻ kinh phí hoạt động, tạo lập được trật tự ở Trung Đông 

bằng cách dám nhìn nhận Jerusalem là thủ đô Do Thái.  Trong phần quảng cáo, ông còn khoe sẽ gia 

tăng kiểm soát giá thuốc theo toa (prescription drugs), bảo vệ việc làm cho người dân (bằng cách 

đánh thuế hàng nhập từ Trung Quốc?), tăng cường sửa chữa cơ sở hạ tầng (đường xá, cầu cống, sân 

bay), và bỏ ra 500 triệu trong mười năm chi cho cuộc chiến chống ung thư nạn nhân là trẻ em (tai 

sao lại “rẻ” thế). Dĩ nhiên, ông chẳng hề quên nhấn mạnh chưa có tổng thống nào trước đây lo cho 

nước cho dân như thế, có thể thúc đẩy cho kinh tế phát triển mạnh mẽ đến thế. Và chưa có tổng 

thống nào trước đây làm cho quốc tế - trừ nước Nga, không nghe ông nói - nể mặt nước Mỹ như 

ông.  

 Trong khi nhũng thành tích ông kể ra đều có thể gây tranh cãi, người ta có thể lưu ý đến 

những điều “Người dân muốn biết” nhưng ông tránh không nói đến. Ngay cả về kinh tế. Cuộc chiến 

tranh mậu dịch với Trung Quốc xem chừng vẫn chưa có lối ra (Trump hủy bỏ cuộc hẹn với Tập 

trong tháng hai và có lẽ cả tháng ba), cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ như thế nào? Cả thế 

giới đang sống trong lo sợ hiện tượng “global warming”, vậy mà Mỹ rút ra khỏi hiệp định quốc tế 

về thay đổi khí hậu được gần 200 nước ký kết này. Bạo lực súng đạn đang diễn ra hàng ngày trên 

đất Mỹ, tính ra gần 30.000 người là nạn nhân vô tội trong năm 2018, phải chăng chuyện đó không 

quan trọng bằng chuyện bức tường? Dịch vụ y tế ngày càng khó khăn, đắt đỏ, và bảo hiểm y tế ngày 

càng phức tạp, khiến cho số người không có bảo hiểm vì không có khả năng lợi tức đang gia tăng. 

Phải chăng chuyện đó không quan trọng. Kinh tế biểu kiến đang tăng trưởng, nhưng sự thực lạm 

phát và suy thoái là những nỗi lo đúng đắn. Cùng với chuyện nhà ở, mua và mướn đều khó. Và 

người dân có hiểu biết cũng có lý khi quan ngại về chính sách giáo dục nặng tính giai cấp của ông 

Trump trong khi Hoa kỳ đang lúng túng trước hai yêu cầu nan giải: đại chúng (tức phổ cập) và phát 

triển (tức sự cạnh tranh bên trong và bên ngoài trong một thế giới toàn cầu hóa). Một thành công 

của ông Trump chẳng đáng ca ngợi, đó là tạo tâm lý oán thù chủng tộc, màu da, chống di dân nơi 

nhiều người da trắng, đưa đến phản ứng tự vê hốt hoảng và tuyệt vọng của một số người yếu thế. 

Đối ngoại, cuộc phiêu lưu của ông Trump tại Trung Đông (từ Syria qua Afghanistan và Iran) đúng 

là “giao súng cho trẻ chơi”. Gần đây nhất, ông nói một đàng, các người lãnh đạo CIA, FBI, Tình 



báo Quốc gia nói một nẻo về tình hình Trung Đông đang làm cho người dân lên ruột! Trong khi đó, 

sự khác biệt trong quan hệ Mỹ-Nga và quan hệ Trump-Putin vẫn chưa được giải thích... Con số 

người tâm thần ở Mỹ đang vừa gia tăng ở con số tuyệt đối vừa tỷ lệ trong dân số. Chẳng có gì lạ! 

Bởi vì có biết bao câu hỏi về tình hình liên bang người ta không nghe ông trả lời! 

Về mặc cả, ông nói: “Cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể chấm dứt hàng thập kỷ bế tắc, 

chúng ta có thể bắc cầu dẹp bỏ những phân hóa lâu đời, hàn gắn những vết thương cũ, xây dựng 

những liên minh mới, hình thành những giải pháp mới và mở khóa cho những lời hứa đặc biệt về 

tương lai nước Mỹ”. Thế nhưng ông lại ra điều kiện: Để đạt được những mục tieu lý tưởng và đầy 

ảo tưởng đó dưới một thời của ông Trump, đảng Dân Chủ phải chấm dứt “những cuộc điều tra có 

tính phe đảng và lố bịch” (ridiculous partisan investigations). Ông nói nếu muốn có “peace and 

legislation” thì phải bỏ đi “war and investigation”. Ông nhấn mạnh đảng Dân Chủ  “không được gì 

trong cách đó”. Câu hỏi đơn giản nhất cho ông, nếu vô tội, thay vì vô số tội, việc gì ông cứ phải 

chối leo lẻo?  
Nhiều lần trong bài thông điệp, ông cố đưa ra những lời hiếu hòa đương nhiên hiếm có, khó 

tin khi chúng ta nhớ lại chỉ một ngày trước đó ông đã gọi ông Chuck Schumer, chủ tịch Dân Chủ tại 

Thượng Viện, “a nasty son of a bitch”, và ông lại nói ông Robert Mueller thay vì điều tra ông hãy 

nhắm đến ông cựu Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton mới “công bằng”.  Nay ông nói 

“dịu dàng” khó tin, khó nghe: Chúng ta có thể làm cho cộng đồng an toàn hơn, gia đình chúng ta 

mạnh hơn, văn hóa chúng ta phong phú hơn. Nhưng chúng ta phải bác bỏ văn hóa phục hận, đối 

kháng, và giành giật – và chấp nhận phát huy tiềm năng vô tận trong tinh thần hợp tác, thỏa hiệp và 

lợi ích chung”.  

Những lời lẽ của ông Trump nghe sáo rỗng, bởi vì hành động của ông vẫn nói rõ hơn con 

người thực của ông. Nếu chúng ta nhìn hiện trạng chính phủ bị phân hóa ngột ngạt như thế nào, đất 

nước hai năm qua bị tổn thương và bế tắc thế nào, thì thật khó mà hy vọng ông Trump có thể suy 

nghĩ như một nhà chính trị vì dân vì nước thay vì cứ chạy theo, bám theo áp-phe xây tường của một 

người không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh - nhất là kinh doanh chính trị một công hai việc. Kinh doanh 

là chuyện làm ăn - hợp đồng xây tường. Ông là tổng thống hãn hữu ở chỗ cùng con rễ đi gặp những 

nhà thầu xây tường và trấn an: các ông cứ an tâm. Thế nào tôi cũng móc được tiền. Mục tiêu chính 

trị là một bức tường mang tên Trump đi vào lịch sử - như Tòa Tháp mang tên Trump. Ông đả có 

Trump Tower ở New York. Và từng muốn có ở Moscow nhưng có không được mà còn phải dính 

chấu. 

Đến ngày 10-2, xem chừng cuộc thương lượng giữa hai đảng tại Quốc Hội về bức tường đã 

thất bại. Trump sẽ tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” để lạm dụng các ngân quỹ liên bang? Rồi ông 

thực sự sẽ đạt được gì trong cuộc họp thượng đỉnh tại Hà Nội với Kim Jong-un? Hay cũng chỉ là 

những lời hứa viễn vông mà ông Trump sẽ gật đầu đại để chờ đợi một hội nghị thượng đỉnh lần thứ 

ba - nếu thời gian cho phép ông. Và cuộc thương thảo mậu dich với Trung Quốc? Nếu Mỹ không 

nhượng bộ Trung Quốc, làm sao Tập Cận Bình cho phép Kim đóng kịch giả lả với Trump. Hai cuộc 

chơi với Kim và Tập thật ra chỉ là một (Hãy tưởng tượng nếu Bắc Kinh không bảo trợ cho chế độ 

Bình Nhưỡng từ 1948 đến nay, và hãy đếm thử bao nhiêu lần Kim đã triều kiến Tập là người đạo 

diễn tấn tuồng dởm ở Singapore năm ngoái), và quá sức tưởng tượng đối với Trump.  

Nhưng chúng ta có thể mong đợi rằng cử tri Mỹ sẽ hết dại khờ. Chuyện khó nhưng có thể có 

nếu chúng ta suy nghĩ cùng cực đến những giá trị cao nhất của nước Mỹ: nước Mỹ là gì và vì sao đã 

tồn tại và phát triển. 


