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Chris và Andrew Cuomo 
 
Andrew Cuomo, cụu Thống đốc New York, đã từ nhiệm vào tháng tám khi 
đối mặt với đe dọa có thể bị Nghị viện New York đàn hặc truất quyền về 
tội xâm phạm dục tình 11 phụ nữ và đứng đầu một mưu toan bất hợp 
pháp để trả thù một trong những người đã cáo buộc ông ta. Sau đó, ngày 
10 tháng 11, văn phòng tổng chưởng lý New York đã phổ biến hàng trăm 

trang khẩu cung, đối chất về những vụ ôm, hôn, rờ bóp ẩu tả của Cuomo mà 11 phụ nữ đã tố giác. 
 
Ngày 30 tháng 11, CNN quyết định ngưng việc vĩnh viễn của ký giả truyền hình cột trụ Chris Cuomo sau phúc 
trình của một công tố viên tiết lộ thêm những chi tiết cho thấy ông ta đã làm những gì để giúp ông anh Andrew 
Cuomo chống lại những tố giác xâm phạm dục tình. Hồ sơ trong phúc trình này có nhiều bằng chứng về việc 
Chris Cuomo đã liên hệ vào việc chống đỡ cho Andrew tới mức độ cao hơn mà các giới chức trong CNN được 
biết. Những tiết lộ về sự gia tăng chiến lược hóa việc trợ giúp Andrew Cuomo vào mùa xuân năm ngoái khiến 
CNN đã phải đối đầu với nhiều kêu gọi sa thải Chris Cuomo và giải thích vì sao đã để cho một sự suy đồi đạo 
tắc nặng nề như vậy liên hệ tới một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trên màn ảnh truyền hình. 
 
Mặc dù Chris Cuomo tuyên bố trên truyền hình rằng ông ta đã không bao giờ là "một cố vấn” của ông anh 
mình và “chưa bao giờ gọi cho báo chí” về chuyện tai tiếng sách nhiễu dục tình của Andrew Cuomo, nhưng 
những hồ sơ vừa được phổ biến đã trái ngược với cả hai lời tự biện hộ trên đây. Những bản văn chuyển đi và 
đối chất của chính Chris trong cuộc đều tra của công tố viên cho thấy ông ta thường xuyên tiếp xúc với những 
cố vấn chính trị hàng đầu của ông anh thống đốc trong khi những cáo buộc về quấy nhiễu dục tình gia tăng 
vào mùa xuân năm ngoái, gồm cả tố giác của 11 phụ nữ. 
 
Hồ sơ cho thấy những tuyên bố đề nghị của Chris Cuomo gửi cho ban cố vấn của ông thống đốc để dùng vào 
việc biện hộ Andrew Cuomo, có nguồn từ giới báo chí và các đồng nghiệp của ông ta diễn trong hậu trường 
để làm mất tín nhiệm ít nhất là một phụ nữ đã đứng ra tố giác ông thống đốc. Chris Cuomo “text” cho Melisa 
DeRosa, cố vấn hàng đầu của Andrew Cuomo: “Tôi có đầu mối về cô gái trong hôn lễ”,  để nói về một tin trên 
báo chí tường trình rằng Andrew Cuomo đã hôn ẩu một phụ nữ trong một hôn lễ mà không có sự ưng thuận 
của người này. “Đầu mối” bảo rằng người phụ nữ đã nói láo. Nhưng, sự thật là “nạn nhân” đã không nói láo. 
Khi phụ nữ thứ sáu đứng ra tố giác ngài thống đốc nắn bóp ẩu tả mình, Chris Cuomo hỏi DeRosa trong một 
cái “text” rằng tại sao bà ta đã không nói với thống đốc ngay về khả năng sẽ có một bài trên mặt báo để tìm 
cách ngăn chặn, và ông đại ký giả truyền hình văng tục. Đối mặt với những chi tiết này, ngày 29 tháng 11 CNN 
cho biết sẽ tiến hành một cuộc “kiểm tra sâu rộng” về những hành vi của Chris Cuomo. 
 
Những nhà phê bình trong giới truyền thông và đạo tắc báo chí đã vạch ra rằng đáng lẽ CNN đã phải điều tra 
về vai trò của Chris Cuomo trở lại từ mùa xuân khi mọi sự đã rõ ràng là người ký giả truyền hình đảm trách 
giờ quan trọng của chương trình buổi tối đã đang cố vấn cho ông anh thống đốc “lâm nạn”. 

 Giáo sư Richard Benedetto dạy về báo chí tại Đại học American University nhận định: “Toàn bộ vấn đề 
này đã lộ rõ khá lâu. CNN nên đặt ra cho Chris Cuomo một giới hạn, nhưng đã rõ ràng là không có gì 
cả. Ông ta có một công việc đã trở thành xung đột lợi ích (conflict of interest), không thắc mắc gì cả. 

 WarnerMedia, công ty mẹ của CNN, tuyên bố: “Một sự xung đột lợi ích nổi lên khi lợi ích của một cá 
nhân hay gia đình can thiệp vào khả năng của chúng ta để làm những quyết định lành mạnh, khách 
quan nhân danh công ty. Mặc dầu với những ý định tuyệt hảo,  sự xuất hiện của xung đột lợi ích có thể 
gây hại cho công ty. 

 Bill Grueskin, một giáo sư tại Trường Columbia về Báo chí, nói rằng sau khi phát hiện sự xung đột lợi 
ích, “Thật khó mà tưởng tượng bất cứ ban giám đốc hãng tin nào có thể giữ Chris Cuomo trong ban 
biên tập. 

 Erik Wemple, phóng viên truyền thông của Washington Post, nói rằng “loan báo của CNN về một cuộc 
tái kiểm tra và cũng là một sư nhìn nhận thất bại  ở cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của đài: Họ 
đã có thể điều tra vấn đề này từ nhiều tháng trước, nhưng dã chọn không làm gì cả. 

Trước đây CNN nói rằng sẽ là điều không thích ứng cho Chris Cuomo để ông ta can dự vào sự thảo luận về 
những vụ tai tiếng của người anh ông ta và rằng ông ta “sẽ không tham gia vào những cuộc thảo luận 



đang diễn tiến. Cuộc điều tra của tổng chưởng lý New York đã làm sáng tỏ những hành vi của Chris Cuomo 
nhân danh người anh của ông ta đã đi xa khỏi những gì ông ta tiết lộ với khán giả - và có lẽ cả với cấp trên 
của mình. Ông ta đã nói với khán giả rằng mình không phải là một cố vấn của ông anh thống đốc, nhưng đã 
có mặt tại đó dể “lắng nghe và đưa ý kiến của tôi”. 
 
Trong một bản “text”, Chris Cuomo đã chuyển cho bà DeRosa một bản tuyên bố được viết ra đầy đủ để Thống 
đốc Andrew Cuomo dùng: “Tôi sẽ không từ chức. Tôi không thể từ chức.” Trong bản lấy lời khai của ông ta, 
Chris Cuomo nói với các điều tra viên rằng ông ta và người anh làm thống đốc của mình cũng đã thảo luận với 
nhau về phong trào #MeToo liên hệ tới Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ và rồi tới Brett M. Kavanaugh 
được tiến cử lên Tối Cao Pháp Viện khi ấy, cả hai đều đã thoát khỏi những sự cáo giác về các hành vi dục 
tình bất chánh. Chris Cuomo nói rằng quan niệm của Andrew Cuomo về phong trào  #MeToo thì Andrew tin 
rằng cái đó làm lợi rất nhiều về mặt chính trị cho ông cựu tổng thống.” 
 
Ông Trump, người từng va chạm với anh em nhà Cuomo, đã tung hô sự ngưng việc của Chris Cuomo như 
một tin vui lớn cho khán giả truyền hình.” Ông cựu tổng thống đặt câu hỏi trong một bản tuyên bố rằng phải 
chăng sự ngưng việc là do sự sụt hạng kinh khủng của Chris Cuomo, hay là vì ông anh của ông ta không còn 
là Thống đốc?” Và, ông Trump đã tự trả lời: “Có lẽ tại cả hai. Trong bất cứ biến chuyển nào, Fredo đã ra đi.” 
Ông Trump đã dùng một nhân vật trong phim “Godfather” để lăng mạ ông em Chris của cựu thống đốc 
New York. Andrew Cuomo đã từ chức hồi tháng 8 để tránh một vụ xét xử đàn hặc truất quyền đang ló 
dạng.  Ông ta cũng từ bỏ ý định ra ứng cử thống đốc New York nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2022. 
 
Nếu CNN xả lệnh treo giò Chris Cuomo và cho ông ta trở lại làm việc thì chắc không phải là vì sự xếp hạng 
khán giả của ông ta. “Cuomo Prime Time” đã tụt hạng thấp chưa từng thấy vào tuần vừa qua với 684 ngàn 
khán giả, theo dữ liệu của Nielsen Media Reseach. Với tổng số khán giả trung bình ấy, chương trình “Cuomo 
Prime Time” đã rơi xuống hạng thứ 25 trong số các “sô” thời sự trên truyền hình Mỹ mỗi tối. Sự tuột hạng thê 
thảm ấy không phải chỉ là hậu quả của vụ liên hệ bất chánh tới chuyện dục tình nham nhở của ông anh thống 
đốc quyền cao chức trọng. Đó là phản ứng của khán giả đối với giới truyền thông được gọi là “dòng 
chính”, từ nhiều năm nay đã trở thành “dòng tà”, với lối thông tin thất thiệt, bình luận thiên vị một 
chiều, và che đậy những cái xấu cái sai của đồng minh chính trị. Vụ CNN bất đắc dĩ đã phải quyết định 
cho “ngưng việc vô hạn định” một trong những “ngôi sao” của hệ thống truyền hình “phe tà” bậc nhất này chỉ là 
chuyện chẳng đặng đừng. Không làm không được. 
 
Tờ The New York Post ra ngày 5 tháng 12 có đăng một bài của Jesse O’Neill đã phanh phui thêm nhiều hành 
vi sai trái của Chris Cuomo khi làm mọi cách để chạy tội xâm phạm dục tình cho ông anh thống đốc Andrew 
Cuomo. Bài viết của Jesse O’Neill mang tựa đề “Sexual misconduct allegation leveled against fired CNN 
anchor Chris Cuomo”, đã được mở đầu (xin tạm dịch) như sau: 
 

“Một cựu đồng nghiệp với Chris Cuomo đã làm một tố giác dục tình bất chánh chống lại người cựu chủ 
“sô” của CNN, người vừa bị sa thải hôm thứ bảy vì đã dẫn dắt sai lạc hệ thống truyền hình này về vai 
trò mở rộng của ông ta trong việc chống đỡ những cáo buộc xâm phạm tình dục đã làm sụp đổ người 
anh của của ông ta, cựu Thống đốc Andrew Cuomo. 
 
“Theo tờ The New York Times, một luật sư tên tuổi thay mặt người tố giác đã tiếp xúc với CNN hôm thứ 
tư để nói về vụ cáo buộc. “Sự tiết lộ đã diễn ra khi một tổ hợp luật pháp bên ngoài điều tra những hồ sơ 
được phổ biến do viên công tố cao cấp nhất của New York cho thấy ông em Cuomo đã can dự vào cố 
gắng chống đỡ sự nghiệp chính trị của ông anh  rộng lớn hơn là ông ta đã nói trước đây. 
 
“Theo Debra Katz, luật sư của người tố giác, người phụ nữ đã đưa ra những sự cáo buộc chống lại 
Chris Cuomo, 51 tuổi, là một cựu đồng nghiệp trẻ tại một hệ thống thông tin khác. Sự cáo buộc này 
không dính dáng gì tới hàng loạt các cáo buộc đã đưa Andrew Cuomo tới quyết định từ chức khi đối 
mặt với vụ xét xử đàn hặc truất quyền bốn tháng trước đây. Hiện chưa rõ có phải cáo buộc của người 
phụ nữ đã ảnh hưởng tới chọn lựa của CNN sa thải Chris Cuomo khỏi cái “job” chủ “sô” thời sự mỗi 
đêm với số lương 6 triệu đô-la một năm. 
 
“CNN nói với tờ New York Times, ‘Căn cứ vào  phúc trình chúng tôi nhận được về hành động của Chris 
trong việc bào chữa của người anh ông ta, chúng tôi đã chấm dứt công việc. Khi những cáo buộc mới 



đến với chúng tôi trong tuần này, chúng tôi đã coi đó là chuyện nghiêm trọng, và thấy không có lý do gì 
để trì hoãn hành động ngay lập tức.’ Katz, cũng đại diện cho Charlotte Bennett, người tố cáo Andrew 
Cuomo, nói với tờ New York Times rằng thân chủ của bà đã “xuất hiện bởi vì cô ấy kinh tởm những 
tuyên bố trên truyền hình của Chris Cuomo đáp lại những cáo buộc người anh của ông ta, Thống đốc 
Andrew Cuomo. “Đặc biệt, Katz kể ra một buổi truyền hình vào ngày 1 tháng 3, trong đó Chris Cuomo 
nói, ‘Tôi đã luôn luôn quan tâm sâu xa tới những vấn đề này, và một cách sâu xa. Tôi đã chỉ muốn nói 
với quý vị điều đó.’ 
 
“Chris Cuomo đã không lên tiếng về những cáo buộc mới trong chương trình của mình, nhưng đã phổ 
biến một bản tuyên bố hôm thứ bảy. Ông ta nói: ‘Đây không phải là bằng cách nào tôi muốn thời gian 
tôi ở CNN chấm dứt, nhưng tôi đã nói với mọi người vì sao và bằng cách nào tôi đã giúp anh tôi. Vậy 
thì bây giờ hãy để cho tôi nói với sự chán nản hiện hữu, tôi đã không thể tự hào hơn nữa về nhóm 
nhân sự trong ‘Cuomo Prime Time’ và công việc chúng tôi đã làm như là “sô” #1 của CNN trong 
khoảng thời gian cạnh tranh nhất.” 
 
(ngưng trích) 

 
CNN đã sa thải Chris Cuomo, sau khi ngưng việc ông ta tiếp theo sau những phát hiện ông ta đã dùng thế lực 
báo chí của mình để cố đẩy lui những cáo buộc dục tình bất chánh chống người anh của mình, Thống 
đốc Andrew Cuomo. Tuyên bố của CNN đã ám chỉ tin tức bổ túc vừa được đưa ra ánh sáng, do một người ẩn 
danh cáo buộc dục tình bất chánh chống lại chính Chris Cuomo xảy ra từ thời gian ông ta làm việc với ABC 
News.Thực hư ra sao, chưa ai biết. 
 
Dục tình bất chánh là một vấn đề nghiêm trọng. Và Chris Cuomo đã dùng hệ thống truyền thông báo chí của 
mình một cách phản đạo tắc nghề nghiệp để truy tìm những người tố giác và đào bới những đồ dơ về họ. Để 
làm gì? Vả chăng, nhờ đó họ có thể thoát đi tự do qua sức mạnh của truyền thông báo chí “dòng tà”, như bao 
nhiêu vụ tương tự khác trong giới quyền lực Mỹ trong quá khứ? 
 
Từ anh em nhà Kenedy, tới Bill Clinton, và cả Joe Biden – người có biệt danh “creepy Joe” – Joe làm cho mấy 
bà mấy cô run sợ vì ông ta có “thói quen” rúc mặt vào gáy họ để ngửi tóc và sờ mó vào những vùng nhạy cảm 
của họ giữa chỗ đông người. Khi ông Joe Biden được đảng Dân Chủ đưa ra tranh cử Tổng thống năm 2020, 
cũng có vài phụ nữ xuất hiện “kể tội” sàm sỡ của ông đối với họ, trong đó có cô Tara Reade, cựu phụ tá của 
ông Biden tại Thượng viện, tố cáo đã bị ông nghị sĩ tấn công tình dục vào năm 1993. Lời cáo buộc này đã 
được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn của tờ New York Times ngày 25 tháng 3, 2020, nhưng đã bị ngâm tôm 
19 ngày mới lên báo. Sự trì hoãn trong việc loan tin này đã bị chỉ trích như một cách làm giảm nhẹ của sự cáo 
buộc. Tuy tin này sau đó cũng xuất hiện trên tờ Washington Post, và được CNN loan tin ngày 12 tháng 4 
nhưng rồi cũng không đi đến đâu, và ngày nay không còn ai nói tới chuyện này nữa. 
 
Trở lại với những cáo buộc xâm phạm dục tình liên quan tới anh em nhà Cuomo, nếu có rơi vào quên lãng 
cũng không làm ai quan tâm trong khi nước Mỹ đang rối như tơ vò. 
  
Ký Thiệt 


