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Michael Cohen trở về nhà tại Manhattan, New York, Mỹ, sau khi được thả, về nhà tự cách ly, ngày 

24/07/2020. AFP - COREY SIPKIN 

Thu Hằng 

Tổng thống Donald Trump bị coi là « người nguy hiểm nhất thế giới » trong sách của Mary 

Trump, cháu gái của nhà tỉ phú, là người « không có khả năng, bất tài, trong vai trò của một 

vị tổng thống », theo phát biểu của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Tổng thống thứ 

45 của Mỹ là « kẻ nói dối, gian lận và lừa đảo », theo đánh giá của vị cựu luật sư riêng của nhà 

tỉ phú địa ốc. 

Cuốn sách của ông Michael Cohen, mang tựa Disloyal, a memoir (tạm dịch : Bất trung, một hồi ký), 

được phát hành ngày 08/09/2020, chỉ hai tháng trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. 

Thông tín viên RFI Loubna Anaki tường trình từ New York : 

Trong cuốn sách, ông Michael Cohen miêu tả một Donald Trump tương tự với nhân vật được nêu 

trong những cuốn sách phát hành vài tuần trước đó : Nói dối, gian lận, lừa đảo, chèn ép, phân biệt 

chủng tộc… 

Vị cựu luật sư sử dụng hàng loạt tính từ không hay họ cho lắm để nói về ông Donald Trump. Ông 

Cohen chắc chắn rằng tổng thống Mỹ từng nói với ông, ví dụ người da đen và người Latinh đã 

« quá ngu ngốc » để không bỏ phiếu cho Trump. 

Michael Cohen cũng nhấn mạnh đến sự khinh bỉ và nỗi ám ảnh của nhà tỉ phú đối với cựu tổng 

thống Barack Obama. Nếu tin vào bức ảnh được Michael Cohen đăng trong cuốn sách, có lẽ ông 

Donald Trump còn tuyển hẳn một người đóng giả Obama để hạ nhục và sa thải vị tổng thống tiền 

nhiệm. Dường như Donald Trump còn lưu lại đoạn video về cảnh này. 

Những tiết lộ trên đã gây bàn tán. Tuy nhiên, chỉ cách đây không lâu, ông Michael Cohen còn nằm 

trong số những người rất thân cận của chủ nhân Nhà Trắng. Ông từng là luật sư của ông Trump từ 

2006 đến 2018. Michael Cohen bị kết án 3 năm tù vì đã nói dối ở Hạ Viện để bảo vệ tổng thống 

trong nhiều vụ liên quan đến chiến dịch tranh cử năm 2016. 

Nhà Trắng đã ra thông cáo miêu tả Michael Cohen là « một tên tội phạm thất sủng đã mất hết uy 

tín » và kết luận, « Không có gì ngạc nhiên khi thấy âm mưu cuối cùng của người này để kiếm lời từ 

những lời dối trá ». 


