
Trump hoàn toàn im lặng trước vụ chồng bà Pelosi bị hành hung 

Người Việt, October 30, 2022 

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lãnh đạo của cả hai đảng Dân Chủ và 

Cộng Hoà đều lên án vụ tấn công chồng của bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy 

Pelosi, tuy nhiên, cựu Tổng Thống Donald Trump hoàn toàn im lặng, dù ông 

Donald Trump Jr., người con trưởng của nhà tỷ phú, cũng đề cập việc này 

trên Twitter. 

Thượng Nghị Sĩ Chris Coons (Dân Chủ-Delaware) hôm Chủ Nhật, 30 Tháng 

Mười, chê trách cựu Tổng Thống Donald Trump đã không cất tiếng lên án vụ 

ông Paul Pelosi bị hành hung tại tư gia và bày tỏ lo ngại về bạo lực chính trị 

leo thang, theo trang tin The Hill. 

 

Cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images) 

“Tổng Thống Joe Biden và thành viên đảng Dân Chủ hậu thuẫn việc thi hành 

pháp luật và tăng cường bảo vệ an ninh trong cuộc sống công cộng. Đó là 

chúng ta nên chú ý vào thời điểm này, khi các nhà lãnh đạo của cả hai đảng 

đều lên án vụ hành hung ông Pelosi, tuy nhiên cho đến cựu Tổng Thống 

Trump hoàn toàn im lặng,” ông Coons nói trên chương trình “Fox News 

Sunday.” 

Ông Pelosi đã bị tấn công tại tư gia vào Thứ Sáu vừa qua. Kẻ đột nhập đã 

quát hỏi ông Pelosi về người vợ: “Nancy ở đâu?” trước khi dùng búa đập vào 

đầu người chồng.  

Tại sự kiện Pennsylvania Democratic Party’s Independence Dinner, Tổng 

Thống Joe Biden lên án vụ tấn công chồng của chủ tịch Hạ Viện rằng: “Thật 

đáng khinh bỉ. Những vụ như thế này đúng ra không thể xảy ra tại Mỹ. Hiện 

nay, có quá nhiều bạo lực, liên quan đến chính trị. Quá hận thù! Quá bạo 

lực!” 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/TS-trump-quite-2.jpeg


Trong khi một số đảng viên Cộng Hòa nhanh chóng đổ lỗi cho đảng Dân Chủ 

về vụ tấn công, ông Trump tỏ ra im lặng hoàn toàn. 

Ngược lại, một số lãnh đạo Cộng Hòa nổi tiếng bày tỏ sự thông cảm với gia 

đình Pelosi và lên án bạo lực.  

Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence gửi ra tin nhắn: “Thật đáng phẫn nộ! Tâm 

khảm chúng tôi hướng về toàn bộ gia đình Pelosi. Chúng tôi cầu nguyện cho 

Paul sẽ bình phục hoàn toàn. Không thể khoan nhượng đối với bạo lực đối 

với giới chức công quyền hoặc gia đình của họ.” 

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hoà-Kentucky), lãnh đạo thiểu số 

Cộng Hoà Thượng Viện, lên tiếng: “Kinh hoàng và ghê tởm trước việc ông 

Paul Pelosi bị hành hung tại nhà riêng đêm qua. Tạ ơn trên khi Paul đang 

trên đà hồi phục hoàn toàn và cám ơn cơ quan công lực bao gồm cả Cảnh Sát 

Quốc Hội vào cuộc điều tra.” 

Trong lịch sử tranh cử tổng thống nước Mỹ thời hiện đại, hiện tượng kêu gọi 

sử dụng bạo lực đánh đập ủng hộ viên phía đối lập chỉ xảy ra với ứng cử 

viên Donald Trump. 

Tại cuộc tranh cử Tháng Hai, 2016, ở Cedar Rapids, Iowa, ông Trump kêu 

gọi những ủng hộ viên của mình “đánh văng mạng” (beat the crap out) 

những người biểu tình đối lập và hứa sẽ trả chi phí pháp lý liên 

quan. (MPL) [kn] 
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Người Việt, October 28, 2022 

Chủ tịch Hạ Viện đi vắng, chồng ở nhà bị hành hung bằng búa 

Nước Mỹ loạn thật rồi, chủ tịch Hạ Viện đi vắng, chồng ở nhà bị hành hung 
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Ông Paul Pelosi, chồng chủ tịch Hạ Viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, vừa bị kẻ lạ 

đột nhập vào nhà ở San Francisco, rồi dùng búa đánh đập dã man, theo các 

nguồn tin thông thạo. 
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