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Trong xã hội chính trị dưới triều đại của Donald Trump và đảng của Trump, chuyện đùa giỡn 

nhiều hơn chuyện nghiêm chỉnh, chuyện giả trá lấn át chuyện ngay thật. Bởi thế, khi ông Trump 

nói luôn miệng báo chí, truyền thông dòng chính là “fake news”, là “kẻ thù của nhân dân”, 

“America’s worst enemy”, thì ta biết ngay tuy ông không nói chơi, nhưng nói điên, nói khùng. 

Tại sao người ta lại mất công đi phản ứng trước những lời la hét điên khùng, thường xuyên như 

thế. (Tuần qua (14-8), ông gọi bà Amarosa Newman, là “đồ chó”, mà bà là ai? Là phụ nữ da đen 

duy nhất trong đội ngũ của ông tại Tòa Bạch Ốc, từng là cố vấn về vấn đề chủng tộc, và bị ông 

chánh văn phòng John Kelly nổi tiếng kỳ thị sa thải ngang xương vào tháng 12 năm ngoái). Bởi 

vì, đáng ngại thay cho nước Mỹ, đến 40% cử tri (ông Trump ưa nói con số 53 triệu người) không 

biết trạng thái tâm thần của ông. Hay có tâm thần cũng giống ông. Cho nên đến 40% tin ông nói. 

Người nghiêm chỉnh thì không hoan hỉ nổi với con số 60% không thuộc về lớp 40% nói trên. 

Ngược lại, người ta phải thấy con số 40% là đáng ngại. Vì quá lớn, quá mức chịu đựng cho một 

nước vẫn tự hào là dân chủ bậc nhất, nhưng nay rất khó nói là dân trí tiến bộ bậc nhất. Bởi vậy, 

sau gần 20 tháng im hơi lặng tiếng, giới truyền thông xem chừng đang muốn làm cho ra lẽ. Chỉ 

có điều chúng ta, tin hay không tin ở chuyện “global warming”, đang phải chịu một mùa hè nóng 

bỏng nhất trong lịch sử. Nóng hơn mùa hè đỏ lửa 1972 khi Bắc Cộng mở cuộc tấn công tràn qua 

Quảng Trị. Cho nên gìới truyền thông có lẽ cũng đang bị nóng phát điên nên muốn làm cho ra lẽ 

với một người không biết lý lẽ. Kết cuộc câu chuyện thế nào, chúng ta đều có thể thấy trước. 



 Trong 19 tháng qua, ông Trump đã cho thấy mình là một tổng thống hiếu chiến. Đây là 

chuyện ai cũng biết, ai cũng thấy. Ông đánh đông, dẹp bắc. Tả xung hữu đột. Đánh Tàu, đánh 

Mễ, đánh Thổ, đánh Ca(nada), đánh Ba(Tư). Chỉ có Nga là được miễn nhiễm. Thậm chí người ta 

nói sở dĩ ông phải làm huyên náo nơi nơi là chỉ nhằm cho người ta quên đi câu chuyện nước 

Nga. Và cả chuyện Giông bão Daniels. … Còn trong nước? Đánh di dân, đánh người có 

Obamacare, đánh đảng Dân Chủ, đánh cựu giám đốc FBI Richard Comey, đánh biện lý đặc biệt 

Robert Mueller vì ông không chịu ngưng điều tra…  Nhưng cuộc khẩu chiến với giới truyền 

thông là đặc biệt nhất, dai dẳng nhất, cho dù chì có một chiều. Báo chí vẫn giữ thái độ ông nói  

mặc ông, họ vẫn là người đi đường chăm chú vào lộ trình của mình. Ông gọi giới báo chí là “kẻ 

thù của nhân dân”chỉ một tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức. Theo phân tích của CNN, trong 

một năm sau đó, ông dùng đến chữ “fake” (fake news, fake stories, fake media, fake polls) hơn 

400 lần. Chì mới đầu tháng này, trong một cuộc tập hợp chính trị tại Pennsylvania, Trump nói 

với quần chúng truyền thông là “thông tin bịa đặt, đáng tởm” (“fake, fake disgusting news”). 

Theo lời kề lại, ông hỏi đám đông “Truyền thông ngay thẳng đang có vấn đề gì”, và ông chỉ vào 

một đám nhà báo đang theo dõi sự kiện này, ông nói; “Người ta không đưa tin. Họ chỉ bịa đặt 

tin”. Trump còn lên mạng tweet: “Tin Xạo (Fake News) ghét tôi nói họ là Kẻ thù của Người dân 

chỉ vì họ biết đó là Sự thật. Tôi đang cống hiến một việc làm vĩ đại bằng cách giải thích điều này 

cho Người dân Mỹ. Người ta đã chủ ý tạo chia rẽ và nghi kỵ. Họ  còn có thể gây ra Chiến tranh! 

Họ rất nguy hiểm & bệnh hoạn” (The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the 

People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to 

the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! 

They are very dangerous & sick! 5:38 AM - Aug 5, 2018). Dĩ nhiên “nguy hiểm & bệnh hoạn”, 

ông không nói về mình. Nguy hiểm là ở chỗ đó, ông nhìn người ta, không nhìn lại mình. 

 Đúng là tức nước vỡ bờ. Hội đồng biên tập tờ Boston Globe đã đề nghị báo chí xuống 

đường trên trang báo để nói thẳng sự miệt thị đối với lập luận của ông Trump. Người ta dự định 

lên tiếng tập thể vào ngày 16-8. Theo tổng kết sơ khởi, ít nhất 70 tổ chức báo chí sẽ tham gia 

cuộc xuống đường lịch sử này, từ những nhật báo lớn như The New York Times, Miami Herald 

và Denver Post đến báo địa phương chỉ phát hành được vài ngàn số một ngày. Đây là cuộc 

xuống đường của một tập thể bị đe dọa mạng sống trong cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng. Khi 

người cầm quyền tấn công một tập thể nào đó trong xã hội và gọi tập thể này là “kẻ thù của 

người dân”, đó là điều đáng báo động không chỉ đối với tập thể này mà cả với người dân. Nhật 

báo The New York Times đã so sánh không sai, như khi ông trùm Đức Quốc Xã Hitler gọi người 

Do Thái là kẻ thù của người Đức, hay Mao Trạch Đông phát động cuộc “cách mạng văn hóa” 

nhằm vào giới người Hoa có học, xóa bỏ “tàn tích văn hóa truyền thống phong kiến lạc hậu” của 

Trung Hoa. Những kẻ độc tài thông thường nhắm một số đối tượng trong xã hội mà kẻ độc tài lo 

sợ sẽ là chướng ngại trên con đường chuyên chế của mình. Khi gọi ngưòi ta là “kẻ thù của nhân 

dân”, người lãnh đạo độc tài không chỉ nhằm tạo cho mình một lý do biện minh sự tàn ác đối với 

một đối tượng nào đó, mà còn khuyến khích, xúi giục những hành vi bạo ngược nơi một số phần 

tử của quần chúng điên dại đi theo mình. Bởi vậy mới có cuộc xuống đường này phơi bày âm 

mưu “quốc xã” kiểu Mỹ.  

 Chúng ta đã thấy câu chuyện xảy ra đầu tháng giêng năm 2015 tại tòa soạn báo trào 

phúng Charlie Hebdo ở Paris với 12 người bị sát hại.  Thủ phạm là một nhóm Hồi giáo quá khích 

khủng bố để “phục hận”. Câu chuyện ở Mỹ cách đây đúng hai tháng (36-6) một người da trắng 

quá khích đã xách súng vào tòa soạn tờ Capital Gazette bắn chết năm người vì cách đây bảy năm 

tờ báo đã có bài viết về một vụ án quấy nhiễu (harassment) mà thủ pham vụ nổ súng là bị can. 

Tình hình ở Mỹ nguy hiểm hơn cho người làm báo và các tờ báo, khi ai cũng có thể có súng, và 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1026069857589227520


một cá nhân đơn độc cũng có thể dễ dàng gây tội ác. Và hơn nữa, lập luận “báo chí là kẻ thù của 

nhân dân” đang nhiễm vào máu của hàng chục triệu người. 

 Cách đây vài tuần, ông chủ nhiệm nhật báo New York Times AG Sulzberger đã cảm thấy 

cực kỳ bất an, bức bách trước quan hệ chưa từng có giữa một tổng thống đương nhiệm và giới 

truyền thông, ông cảm thấy đúng là có một sự đe dọa cho an ninh đất nước, cho nên đã nhận lời 

đi gặp ông Trump đề nói phải quấy về việc này. Ông nói rằng gọi báo chí “fake news” là “không 

đúng và nguy hiểm”, gọi truyền thông là “kẻ thù của nhân dân” là một cách khuyến khích, thúc 

giục bạo lực đối với báo chí. Nhưng rõ rệt là “nước đổ đầu vịt”. Tổng thống Trump đã sẵn có lời 

đáp trả: Chính giới truyền thông phải chịu trách nhiệm về lời nói của ông. Chính là lỗi của giới 

truyền thông mà ông gán cho người làm báo nhãn hiệu “kẻ thù của nhân dân”. Đó là vấn đề của 

giới truyền thông, và nếu họ muốn ông không gọi thế nữa, thì họ phải thay đổi! Trời ơi! Ông 

nghĩ ông là ai? 

Theo một quan sát viên nước ngoài, lý do ông Trump oán ghét giới truyền thông là rất 

giản dị: ông muốn người ta ca ngợi những chuyện ông làm và đưa những tin tiêu cực về những 

đối thủ của ông. Vi dụ như kinh tế Mỹ hưng thịnh quá cở dưới bàn tay của ông. Ông đã khuất 

phục tất cả mọi đối tượng trên thế giới - từ Kim Jong-un đến Tập Cân Bình đến iran… - trừ 

Putin. Nhà báo Anh Anthony Zurcher nói rằng trong đá banh, nhiều đội banh cũng có thủ đoạn 

đó: lấn át trọng tài. Nhưng ông Trump không chỉ muốn trọng tài phải phán quyết theo mình. 

“Mục tiêu của ông là tấn công trọng tài một cách toàn diện để người theo ông tin rằng trọng tài 

không đáng tin cậy. Theo thăm dò của CBS News, đến 91% “người ủng hộ Trump nhiệt thành” 

nói họ tin ông Trump cho họ tin chính xác, trong khi chỉ 11% là tin ở truyền thông dòng chính, 

và 63% tin vào người trong nhà và bạn bè. Cuộc khẩu chiến của tổng thống với giới truyền thông 

đã góp phần xây một quần chúng ủng hộ chẳng quan tâm gì những tin tức tiêu cực về tổng thống 

(vì người ta nhắm mắt đọc “fake news” của ông Trump trên Conservative Tribune và đắc chí phổ 

biến ngay tưởng như đang làm công tác dân vận). Theo thăm dò của Quinnipiac University, đến 

51% cử tri Cộng Hòa đồng ý với ông Trump: truyền thông là kẻ thù của người dân hơn là một 

phần tối thiết của dân chủ Mỹ. Đến 52% người Cộng Hòa chẳng quan tâm gì đến nạn bạo lực có 

thể xảy ra cho người làm báo. Tuy nhiên, nói chung, 65% người Mỹ vẫn coi báo chí là một thành 

phần cấu tạo quan trọng của dân chủ Mỹ. Một thăm dò của Ipsos cũng có những con số tương tự, 

đặc biệt đến 23% người Cộng Hòa, và 1/8 người Mỹ cho rằng chính phủ phải dẹp tiệm các hãng 

như CNN, tờ Washington Post và New York Times… để cho “ký giả đi ăn mày”.   

Chúng ta cần có cách nhìn khác nữa về vấn đề này. Ông Trump là người không tin ở 

civility, tức cách ăn nói, cư xử “phải đạo chính trị” (có văn hóa). Ông Sulzberger hay báo chí 

làm sao nói cho ông nghe được? Chính ông Trump từng nói ông cho rằng “civility” hạn chế 

quyền tự do ăn nói của con người. Không có civility, ông toàn quyền ăn tục nói phét, chửi bới 

loạn xạ, gọi bà Hillary Clinton là “Crooked Hillary” chẳng hạn, gọi Thủ tướng Canada là “very 

dishonest va weak”, mắng người này là chó, người khác là đồ ngu… Ông không có civility là vì 

ông thực không biết lịch sử Hoa Kỳ, chính trị Hoa Kỳ. Cho nên đối với truyền thông dòng chính, 

có hai điều căn bản ông không hiểu: (i) Báo chí là đệ tứ quyền của ngưòi dân (the fourth estate). 

(ii) Báo chí là “của dân, do dân, vì dân”. Báo chí vẫn là một định chế (institution) cũng vững 

manh như lập pháp, hành pháp, tư pháp, để làm nên nền chính trị dân chủ nước Mỹ, làm sao có 

thể bác bỏ được? Làm sao có thể nói là kẻ thù của nhân dân khi chính nó là sản phẩm cua nhân 

dân, lớn lên từ sự trưởng thành chính trị của người dân Mỹ với những giá trị về “liberty” và 

“civil rights” cùng “civility”. 

Ông Trump đã nhầm lẫn ông với người dân, hay cố tình đồng hóa ông với người dân khi 

nói “báo chí là kẻ thù của người dân”. Không! Báo chí chỉ là kẻ thù của ông. Nhưng chính người 



dân, qua báo chí, đã có nhiều phán quyết về ông. Về những lời nói dối của ông khiến ông xứng 

đáng được gọi là thánh tổ của Thằng người gỗ Pinocchio. Về những câu chuyện cách đây chẳng 

bao lâu (2006) khiến cho ông đáng được gọi là Mã Giám Sinh hay Sở Khanh tân thời. Về câu 

chuyện cầu cạnh Điện Cẩm Linh ở cuộc thi hoa hậu hoàn vũ ở Moscow năm 2013 dẫn đến vụ án 

“thông đồng” trong bầu cử năm 2016 khiên ông đang điên tiết, càng điên tiết càng giống Tổng 

thống Nixon trong những ngày cuối của vụ án Watergate 1972-74. Về cách ông quyết phá hoại 

bảo hiểm y tế của người dân lợi tức thấp kém không có tiền mua bảo hiểm. Về cách ông phân ly 

cha mẹ với con nhỏ để cho thấy bàn tay sắt của ông trong chính sách di dân. Về cách ông phát 

động chiến tranh mậu dịch khắp nơi như người say máu bất kể sự an lạc của người dân… 

  Ông phê phán báo chí vì ông không muốn đứng liên miên trước vành móng ngựa của  

tòa án công luận. Tới một lúc nào đó cũng phải gục xuống. Ông nghĩ rằng đã là tổng thống thì 

ông đại diện cho nhân dân. Người dân có nền dân chủ của họ, cho nên muốn làm gì cũng được. 

Như vậy, ông tuy chỉ là một cá nhân nhưng muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nhưng 

chẳng ai cho ông quyền đó. Và báo chí hữu hiệu hay không chính là ở chỗ đó: theo dõi ông, phát 

giác ông, những gì nói bậy, những gì làm bậy, hiện tại và trong quá khứ. Bởi vậy, ông oán hận 

báo chí là phải, chỉ không phải khi đưa “nhân dân” vào cuộc. Báo chí đã phanh phui nhiều về 

con người của ông, mà ông đã không tìm cách phản ứng trung thực, và chỉ có biết nói lại đó là 

“fake news”. Báo chí, nói cho đúng, đúng là người bảo vệ dân! The people’s protector! 

Cho nên, ngày thứ năm 16-8 báo chí đã xuống đường, nói rõ: We are not the enemy; We 

are the people. Chúng tôi chẳng phải là kẻ thù; Chúng tôi là người dân. Chúng tôi là thành viên 

của một cộng đồng cố sức hoàn thành nhiệm vụ của mình, được định hướng bởi những nguyên 

tắc đòi hỏi sự khách quan, độc lập, cởi mở và theo đuổi sự thật. Khoảng 350 tờ báo, từ lớn đến 

nhỏ đã tham gia cuộc xuống đường này, từ bên này biển đông đến biển tây nước Mỹ. Hàng loạt 

bài xã luận đã được tung ra, đáng được tổng hợp trong một cuốn sách về lịch sử báo chí tự do ở 

Mỹ. Tờ The New York Times có bài viết như sau:  

“Năm 1787, năm Hiến pháp ra đời, Thomas Jefferson viết cho một người bạn một bức 

thư nổi tiếng, “Nếu tôi phải quyết định liệu chúng ta nên có một chính phủ không có báo chí hay 

báo chí không có chính phủ, tôi sẽ không ngần ngại một phút để nói sự lựa chọn của mình cho 

điều sau. ”  

Đó là sự cảm nhận của ông trước khi trở thành tổng thống. Hai mươi năm sau, sau khi 

chịu đựng sự giám sát của báo chí từ bên trong Nhà Trắng, ông bớt khẳng định về giá trị của nó. 

"Không có gì có thể tin được khi được nhìn thấy trên báo," ông viết. “Sự thật sẽ trở nên đáng ngờ 

khi bị đưa vào chiếc xe bị ô nhiễm đó.”  

Sự bực dọc của Jefferson là, và vẫn còn, dễ hiểu. Báo cáo tin tức trong một xã hội cởi mở 

là một chuyện có xung đột. Sự bực dọc của ông cũng minh họa sự cần thiết của quyền mà ông đã 

giúp đề bạt. Như những người lập quốc tin tưởng từ kinh nghiệm riêng của họ, một công chúng 

được thông tin đầy đủ chính là được trang bị tốt nhất để loại bỏ tham nhũng và, trong trường kỳ, 

thúc đẩy tự do và công bằng.  

"Thảo luận công khai là một nhiệm vụ chính trị," Tối cao Pháp viện đã nói vào năm 

1964. Cuộc thảo luận đó phải là "không bị giới hạn, mạnh mẽ và cởi mở" và "cũng có thể bao 

gồm các cuộc tấn công mãnh liệt, đau nhức và đôi khi khó chịu nhằm vào chính phủ và các quan 

chức nhà nước. ”  

Vào năm 2018, một số tấn công gây thiệt hại lớn nhất là từ các quan chức chính phủ. Phê 

phán các phương tiện truyền thông – vì các câu chuyện chưa đúng mức hoặc thổi phồng quá sức, 

vì hiểu sai một sự việc - là hoàn toàn đúng. Phóng viên và biên tập viên tin tức là con người và 

đương nhiên phạm sai lầm. Sửa chữa là cốt lõi công việc của chúng tôi. Nhưng khi cứ nói các sự 



thật người ta không thích là “tin giả” là nguy hiểm đối với dòng máu của dân chủ. Và gọi các nhà 

báo là "kẻ thù của nhân dân" là nguy hiểm, chấm hết. 

Những tấn công nhằm vào báo chí này đặc biệt đe dọa các nhà báo ở các nước luật lệ ít 

an toàn hơn và các ấn phẩm nhỏ ở Hoa Kỳ, vốn bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế của 

ngành. Tuy nhiên, các nhà báo đó tiếp tục làm công việc khó khăn khi đặt câu hỏi và nói những 

chuyện mà bạn sẽ không nghe thấy. Hãy xem tờ The San Luis Obispo Tribune, viết về cái chết 

của một tù nhân bị giam giữ trong 46 giờ. Câu chuyện buộc quận phải thay đổi cách thức xử lý 

các tù nhân bị bệnh tâm thần.  

Đáp lời kêu gọi tuần trước từ The Boston Globe, The Times đang tham gia cùng hàng 

trăm tờ báo, từ những tờ báo lớn tại các đô thị sầm uất đến những tuần báo nhỏ ở địa phương, để 

nhắc nhở độc giả về giá trị của báo chí tự do của nước Mỹ. Những bài xã luận mà một số chúng 

tôi đã trích đăng cùng nhau khẳng định một định chế cơ bản của nước Mỹ.  

Ông Trump và nhiều người da trắng theo ông dĩ nhiên sẽ nhún vai, nói rằng những tờ báo 

trong vụ xuống đường này là “fake news”, chẳng phải là tất cả làng báo Mỹ.  

Điều đáng tiếc là một số “đồng hương” của chúng ta không bao giờ dám đặt những câu 

hỏi chính đáng và cần thiết về ông Trump, con người của ông, tư cách của ông, cách làm ăn của 

ông, sự nhũng lạm trong guống máy Tòa Bạch Ốc của ông, chính sách đối nội và đối ngoại phá 

hoại của ông. Họ có sự tôn sùng ông càng cao cả hơn cả những người Mỹ tuyệt vọng đi theo ông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


