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Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị chỉ trích vì mặc áo khoác có thông điệp 'không 

quan tâm' trong chuyến thăm trẻ em nhập cư bị tách khỏi gia đình ở Texas. 

Bà Trump bị phát hiện mặc áo khoác có dòng chữ ở mặt sau "Tôi thực sự không quan tâm, còn 

bạn?", khi bà bước lên máy bay. 

Phát ngôn viên của bà Trump nói "không có thông điệp ẩn giấu" trong cách lựa chọn thời trang 

của cựu người mẫu. 

Chiếc áo khoác giá 39 đô la của hãng Zara làm náo động mạng xã hội. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó viết trên Twitter rằng chiếc áo khoác của vợ ông "ám chỉ 

tin tức báo chí giả mạo". 

Người dùng Twitter nhanh chóng chỉ trích chiếc áo khoác 'hớ hênh' của bà Trump và thông điệp 

không hề được che giấu trên áo. 

Vài giờ sau khi hình ảnh trang phục lên máy bay bà Melania được lan truyền, bà lại mặc đúng 

chiếc áo khoác này xuống máy bay tại một căn cứ không quân bên ngoài Washington DC. 

Bà Melania lờ đi câu hỏi từ các phóng viên khi bước vào xe của tổng thống. 
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Người phát ngôn của bà Trump, Stephanie Grisham, viết trên Twitter chỉ trích truyền thông Mỹ 

đã tập trung vào việc lựa chọn thời trang của bà Trump. 

Bà Trump được nhìn thấy không mặc chiếc áo khoác này khi đến Texas, nhưng tiếp tục mặc nó 

khi bà trở về Washington DC. 

Katty Kay, phóng viên BBC News tại Washington bình luận rằng chuyến viếng thăm đầy cảm 

thông của bà Trump tới biên giới Mexico bị lu mờ bởi thông điệp vô cảm sau lưng áo của bà. 

Không rõ làm thế nào mà việc lựa chọn trang phục như vậy lại lọt qua các quy tắc đầy cẩn trọng 

của Nhà Trắng nhưng sai lầm đó một phần do nhân viên của bà. 

Bà Trump thực hiện chuyến thăm không báo trước tới một trung tâm dành cho trẻ em nhập cư vào 

thứ Năm 21/6, nói rằng bà muốn giúp những đứa trẻ bị tách khỏi các gia đình nhập cư bất hợp 

pháp đoàn tụ với cha mẹ. 

Chuyến thăm của bà Trump tới Trung tâm New Hope Children's Charter, nơi đang giữ hàng chục 

trẻ em, diễn ra trong bối cảnh chính quyền của chồng bà đang tìm cách dập tắt cơn bão giận giữ 

về chính sách gây chia ly trong gia đình người nhập cư. 

 


