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Ạ
“Inside TRUMP’s White House” của Sử gia Doug Wead: 

Mai Nguyen 

 

 
       (Sử gia Doug Wead và Tổng Thống Donald Trump) 

 

Về TT. Donald J. TRUMP 
Sinh June 14/46 – BA Wharton University, Ivy League về Thương mãi. 

Tài sản: 3 Tỷ 1 – Tổng Thống Hoa-Kỳ thứ 45  - từ Jan.2017 

Trước làm Địa Ốc- Thương Mãi- TV show 

Vợ: Melania Trump – sinh năm 1970, cưới 2005 

Con: 3 trai, 2 gái. Don Jr. /Ivanka/ Eric/ Tiffany/ Barron 
========================================================= 

 ôi bỏ ra 3 ngày say đọc cuốn “Inside TRUMP’s White House” của sử gia 

Doug Wead. Tôi cảm thấy thích thú viết bài này, kể một số những điểm chính trong 

sách của sử gia, thêm thắt sự suy nghĩ và bình luận của mình, tìm trên Google, Bing 

về 1 số tin tôi muốn ghi thêm về các nhân vật, hướng dẫn câu chuyện cho thêm 

phần đầy đủ... và hình ảnh lạ đẹp cho thêm phần sống động. Thật là 1 bài quý giá để 

dành trong sách. 

Một thí dụ: Ong Doug viết,“ TT Trump muốn đi  dự cuộc họp ởDAVO, và bị chống đối...”  Thì tôi 
phải tra cứu đầu đuôi về  DAVO là gì, như thế nào...) đại khái vậy... 

============================= 
 rước hết, ông Doug Wead là nhà sử học, là người đã từng phỏng vấn và có 

sách về 5 đời TT Mỹ. TT TRUMP cho phép ông được vào White House tiếp cận, 

phỏng vấn bất cứ ai trong gia đình TT, từ Ông đến vợ, con. Thế nên từ January 

2019, cả năm dài, lúc này, lúc khác, sử gia Wead đến với người này, người kia, 

không chỉ 1 lần. 
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 Là người phỏng vấn và có sách sử viết về 5 đời Tổng Thống nên ông ta quen 

thuộc đường đi nước bước từng phòng trong White House. 

 ôi hơi hoài nghi khi biết việc ông Doug Wead đã từng vào làm việc trong Tòa 

Bạch Ốc, nhất là ông từng là cố vấn cho 2 đời TT Bush, từng tham dự làm nhiều 

việc với gia đình các ông ấy – có lẽ đối với gia đình TT nào ông ta cũng lịch sự và 

nhận được mọi sự tử tế. Còn gia đình TT Trump luôn bị thiên hạ chửi nát ngầu từ khi 

ứng cử, thì e cái nhìn đích thực về con người của TT Trump cùng gia đình ông có thể sẽ không 

được  ông Doug viết trung thực – nên tôi cũng quá muốn biết một số vấn đề để tự giải 

tỏa sự... thắc mắc lâu nay của mình. Và tôi như đã được “trả lời” trong sách – nên rất 

thích thú, mê mải đọc đến cuối quyển sách. 

 iết bài này sau khi đọc cuốn sách của ông D.Wead đầu tháng 3/2020 và tôi 

sẽ cho in vào cuốn thứ 9 mà tôi đã thu thập những bài viết cùng quan điểm của 

nhiều tác giả viết về Ngài Trump trên nhiều phương diện: Chính trị, quân sự, kinh 

tế, đối ngoại, đối nội quốc gia, đảng DC, đảng CH , thì trong sách của Ông Wead đã có 

đủ không sót 1 điểm nào, và nó không hề làm tôi thất vọng vì thấy mình đã không sai lạc 

trong nhận xét... 

Điều quan trọng, về TT TRUMP –trong suốt cuốn sách, ông sử gia Doug Wead KHÔNG làm 

tôi hụt hẫng chút nào.  

 gài Tổng Thống tôi hằng kính yêu, ngưỡng mộ, được ông D.Wead mô tả như 1 

người cực kỳ bản lĩnh, đầy khả năng và cương nghị. Khi nói thì ông nói nhiều, thao thao 

không dứt, khi nghe thì ông lắng chăm chú tuyệt cú mèo. Và dứt khoát, và mạnh cá tính. 

 ruyền thông 95% chống TT ra sao, trong sách hầu như là 1 sự lập lại 100% tất cả 

những gì MN đã có đủ trong các sách về TT Trump, qua nhiều ngòi bút.. 

   Nói về sự chống đối – thì đọc giả của MN đã biết qua các bài trong sách từ khi 

 Ông Trump mới tuyên bố sẽ ứng cử cho tới sau này, thì: 

- 5 cựu Tổng Thống đều chống Trump  

- Cả 294 tờ báo quốc gia đều chống       (Ong Trump được có lối 11 tờ ũng hộ) 
- Toàn thể Hollywood chống 

- 21 nhà Tỷ Phú chống 

- Truyền thông TV. DC chống 

- Phố Wall tài phiệt chống 

- Dân khoa bảng, học giả chống 

- 19 Nobel Prices chống 

- Chính trị gia DC/CH chống...  
 

 ậy mà Ngài Donald TRUMP đi  ... ParTerre, xô dạt tất cả để thắng landslide 306 =232 

trong khi kẻ đối nghịch là bà chằng Hillary được cả bầu trời chống ông Trump trên hậu 
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thuẩn, té lộn đầu! Và dân ủng hộ khóc ròng thê thảm – trong số cũng có bộn bộn VN di 

dân! 

 Và biết bao người tuyên bố rùm beng là ông Trump mà.. dám thắng, họ bỏ xứ Mỹ  

đi qua Canada ở, làm biết bao người ham có nhiều người giàu, tăm tiếng từ Mỹ sẽ qua, 

chắc tay ôm túi bạc kèkè, nên họ cứ ra biên giới đón đã.. 3 năm, chẳng thấy ma quỷ nào 

bỏ Mỹ qua Canada hết trọi! 

 ============================= 
 ng Doug viết : Trước khi được vào Dinh phỏng vấn để viết toàn bộ cuốn sách, tôi 

nghĩ là sẽ rất hấp dẫn với đầy sắc thái lạ, đặc biệt, (vì TT Trump là 1 TT bị bôi bẩn nhất, 

không giống 1 TT nào!) Thế nhưng khi vào việc, không ngờ những gì tôi thấy, và nhận biết trong 

thực tế đã khác xa. Bổn phận tôi là 1 ngòi bút từ trong White House nhìn ra ngoài và từ trong gia đình 

TT Trump trong gió bão từ mọi góc cạnh. 

 ôi nhận thấy tất cả sự chống đối đặt điều bôi bẩn TT và gia đình TT.Trump vì họ 

thua ông quá xa, phải diệt, phải bứng ông ra khỏi Tòa Bạch Ốc – mà họ càng ác nghiệt 

thì ông càng đi sâu vào sự vững chắc như phiến thạch của chiến thắng. Lịch sử sẽ ghi nhận 

sự thật, không phải dựa trên sự đánh giá của TV hay truyền thông, làm cho ngày giờ TT Trump 

ngự ở WH càng là những kỷ niệm quý báu.  

 Ông viết, “Sau nhiều trăm năm khi chúng ta và con cháu chúng ta đi khỏi cuộc đời này, thiên 

hạ cứ sẽ còn viết sách, diễn kịch về gia đình Trump tùy quan điểm ghét ưa của họ, nhưng tôi có bổn 

phận phải viết những gì là đúng đắn, chính xác và công bình.” 

  

 T Trump là TT “đụng chạm” nhất trong lịch sử cận đại Mỹ. – Ông D. Wead kể ra 1 

số thí dụ với bao khác biệt giữa các TT khác và TT Trump: Đơn cử vài thí dụ: 

** Những người nghiện ngập không nguy hiểm  cho xã hội thì TT khác thay đổi luật lệ 

 để nhốt họ vào tù, == TT Trump bắt họ cai bệnh và cho họ việc làm. 

**TT Lyndon Johnson cho dân nghèo nhà ở và welfare == TT Trump lo kinh tế, tạo 

 cho họ việc làm, sau hai năm dưới thời TT Trump, thất nghiệp thấp nhất lịch sử. Bao 

 người ra khỏi food stamps sau tháng, năm. 

ểđượ ể đố ạ Thí dụ : 

** gày 20/8/2012 TT Obama, nói trước Liên Hiệp Quốc, vạch 1 lằn đỏ trên cát, rằng 

ông ta cấm kẻ nghịch thù bước qua, và tên độc hại Syrian Al Assad không được dùng 

Sarin Gaz để đàn áp dân của hắn mà không lãnh hậu quả. Nhưng chỉ vài tháng sau, 

Assad làm đúng như lời hăm dọa của Obama, giết hàng trăm dân và bại liệt nhiều trẻ 

con. Obama im thít, làm ngơ luôn. 
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=Khi Assad vi phạm lằn đỏ với Trump, ông  ra lệnh phóng 59 hỏa tiển Tomahawk tới 

Syria tức khắc khi đãi cơm Tập Cận Bình ở Mar-A Lago. 

** Bao nhiêu TT hứa hẹn khi ứng cử, sẽ nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, và 

 ngay cả trên giấy tờ, nhưng rồi lời hứa đều cho bay theo gió. 

=Với TT Trump, khi vừa nhậm chức, ông thực hiện tức thì, bước qua bao nhiêu chỉ     

 trích tệ hại, rồi cũng xong. 

** Các TT tiền nhiệm  quá yếu, không làm gì để các con tin bị ngoại quốc bắt được thả, 

hoặc họ phải giao nộp rất nhiều tiền để trao đổi. Trong thời Obama, gia đình các nạn 

nhân toàn nhận những lời an ủi suông từ ông ta. 

= Với TT Trump, 21  người đã được về Mỹ không tốn 1$ nào – trong 2 năm đầu.(Truyền 

Thông Thổ Tả làm ngơ không nói tới!) 
[[ và sử gia đã phỏng vấn 1 số người được về cho quyển sách của ông, trong số, trường 

hợp của Mục sư Andrew Brunson bị Turkey bắt tháng October 2016 là gay cấn nhất 

trong sự thương thuyết, nhưng sau rốt ông cũng được về và được TT Trump tiếp kiến ở 

WH Oct.12/2018.  Ông Brunson rất xúc động. Trước bao ông kính truyền thông, Mục sư 

đứng lên thưa với TT: Thưa Ngài, tôi có thể được phép cầu nguyện cho Ngài không? = 

Sao không, go ahead!-  Mục sư quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên vai TT và cầu nguyện. 

Vợ ông cũng làm theo. Ông kể với ông sử gia về bao khó khăn mà TT đã qua với 

Turkey, và nhờ lòng nhân ái bền bỉ của TT, ông mới có ngày về. Ông nói với ông Doug 

là trên phi cơ bay đến WH, ông đã có hỏi Tony Perkins (Christian conservative Police.) 

về việc ông muốn cầu nguyện cho TT, có được không? = Ông Perkins nói rằng TT rất 

cởi mở, chắc được. Cho đến về sau, ông mới biết là việc này chưa hề có xảy ra.]] 

** ười một TT Mỹ thất bại nói chuyện với Bắc Hàn từ 1953 –TT Trump đã làm được 

và có liên hệ tốt đẹp với chủ tịch Ủn. Lần đầu họp mặt Kim Young Un ở Singapore 

tháng June 12/2018 cùng ký kết sẽ loại vũ khí nguyên tử ở Bắc Hàn và lần đầu từ chiến 

tranh 1953 đem hài cốt tử sĩ Mỹ về nước. 

 Được cố vấn là không nên cho ai được coi thư của Ủn gửi TT Trump, nhưng TT 

cho phép ông Doug Wead được đọc (không được có copy hay chụp hình), sử gia 

D.Wead viết rằng thư ỦN viết với lời kính cẩn như thứ tình cảm của tình cha con với 

TT. (almost a Paternal relationship with President Trump.) 

 

 TT Trump cười nói, “Doug, để tôi kể chuyện mắc cười cho you nghe. Ngày tôi gặp 

Ủn lần đầu, cả đám Media không ngờ, không dấu được ngạc nhiên, họ viết kiểu như 

khen tặng, làm tôi có cảm tưởng như mình là...  thiên tài – dù chỉ 1 ngày – qua ngày hôm 

sau, họ bị chủ họ hỏi “mấy you làm cái gì vậy?” (what you guys are doing?) thế là tức khắc, 

sự khen tặng được ùn ùn đổi lại là “it’s no big deal!” (chuyện chẳng gì quan trọng!) Và từ 

đó, xuống dốc luôn!”  
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 Ông Wead cười đáp, “Ngài thắng quá nhiều, họ thua quá nhiều, nên thôi, Ngài phải 

cho những kẻ thù Ngài được.. thắng chút gì! (Sir, You won so much, they loss so much, you have 
got to give your ennemies a win somewhere!) 
 TT Trump tiếp = “Ngày chuyển giao WH, tôi hỏi Obama: điều gì là khó khăn nhất 

cho you? Obama đáp, “Bắc Hàn. You sẽ phải có chiến tranh với hắn trong nhiệm kỳ của 

you!”  

= You có nói chuyện với họ chưa? = Chưa = Tại sao? = Hắn là tên độc tài!” 

=Vậy mà tôi đã làm được. Mà Media không thèm nói tới! Nếu là Obama, ông ta sẽ lãnh 5 cái 

Peace Nobel Prizes. -Khi ông ta mới nhậm chức, liền nhận được 1 cái trong khi chưa làm 

gì cả, đến ông ta ngạc nhiên; và khi được Media phỏng vấn, ông ta cũng nói không biết vì 

sao?] 

(MN và ông xã Tùng nói chuyện, có đọc biết là về sau người trong Ủy Ban phát giải nhận có sai lầm,(?) 

và họ có thể đã rất xấu hổ không đem ra bàn cãi về TT Trump – với lại thiên hạ chỉ lo chửi bới chứ 

không có ai đề cử? – Hai người già đều ước rằng, nếu có 1 ngày họ phát giải cho TT Trump, mong ông 

cóc thèm nhận.) 

** Ông Doug Wead viết, “Về hành động của TT Trump đối với NATO, ông bị chống đối 

cực kỳ bởi trong, ngoài nước, nhưng kết cục ông đã làm cho phía Mỹ được có thêm 40 tỷ 

và NATO thêm hơn 100 tỷ để lo phòng vệ quốc phòng. Tại sao mà Mỹ phải bao thầu đóng 

tiền trong lúc họ đóng ít hay không đóng?  Tổng thư ký NATO Jena Sloltenberg nói rằng 

đồng minh bây giờ mạnh hơn bao giờ hết!! 

 Kushner nói với ông  Doug : NAFTA agreement gồm 17 ngàn trang giấy! (17,000 pages) 

ông có nghĩ là có ai đọc nổi hết không? – Các lobbyists cần đoạn nào thì coi đoạn đó 

thôi. TT Trump là người đã lèo lái và khẳng định vai tuồng của Mỹ trên thế giới. Đây là 

TT Mỹ đầu tiên từ chiến tranh thứ 2 có ý tưởng tìm chỗ đứng cho Hoa Kỳ trong thế giới mới. 

Thế giới thay đổi nhiều. TT Trump muốn tạo sự hỗ tương công bình trong các giao dịch, 

ông muốn làm gương, và như thế mọi người sẽ làm nhiều hơn, dù lúc đầu người Mỹ và 

người ngoài xứ đều nghĩ và la ó là TT Trump ích kỷ. Nhưng ông như người làm ảo 

thuật. Chuyện gì rồi cũng tốt ở bước cuối. 

** Tàu cộng có trăm ngàn mưu kế để mong làm bá chủ thế giới bằng nhiều cách lót 

tiền mua chuộc hết các TT, G.Bush cha, Clinton, Bush con, Obama, và họ đã vì quyền 

lợi riêng, chính họ, nhất là Clinton, đã để cho Tàu cộng thao túng làm giàu, cho chúng tự 

do ăn cắp trí tuệ của dân, thâm nhập bí mật quân sự Mỹ... Năm 2017 trọn năm đầu trong 

WH, Mỹ nhập cảng 505 tỷ hàng hóa Tàu. Tính sơ, Tàu đã ăn cắp 600 tỷ trí tuệ Mỹ, 

G.H.W.Bush, Clinton, G.W.Bush, Barack Obama bị giới tài phiệt lobby, đã chủ tọa các 

cuộc chuyển giao khập khiểng sự giàu có và trí tuệ cho kẻ cắp. 

= TT Trump, theo ông D.Wead, là “Blue collar Billionaire” tỷ phú của bình dân thợ 

thuyền, như Eric con ông nói. Ông không cần lương, không cần tiền, chỉ vì nước vì dân 

Mỹ, lật ngược hết các thế cờ, đập Tàu cộng trí mạng. Cũng có nhiều bài báo lôi từng mục 
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bán nước của các đời TT ra kể, họ bị động, nên càng đập TT Trump tệ hại hơn, mong 

truất phế cho được ông. 

  Đối với Ông Doug Wead, TT Trump là 1 Tổng Thống Hòa Bình. Ông thích “deal” bằng sự 

hiểu biết khôn ngoan hơn là chiến tranh, và ông đều thành công. TT nói, “tôi phải cho ông 

diều hâu John Bolton ra đi vì họp 5 người; ông ấy, 3 người Tổng trưởng và tôi, thì 4 

người đồng ý với 1 giải pháp “deal” của tôi, chỉ có ông diều hâu đòi đánh. Nếu tôi nghe 

ông ấy thì tôi đã qua 6 cuộc chiến tranh rồi!” Tôi không muốn dự vào những cuộc chiến 

không có ngày dứt, tổn hao sinh mạng của lính, tài sản của dân Mỹ, trong khi việc yểm trợ 

cho chiến tranh dài được nhiều chính trị gia cứ để yên. Nhiều người có thể làm giàu từ 

những hãng xưởng chạy chọt với họ. 

 ** ề Kinh Tế, đã tưởng rằng không còn thấy sự trở về với trào Obama, thì Forbes 

study đã viết rằng 2 năm đầu của TT Trump, đã thêm được 467,000 công việc ở ngành 

sản xuất (6 lần hơn thời 2 năm của Obama) - Trump thắng  lợi trong NAFTA tạo thêm 

176,000 công việc ở ngành sản xuất. 

** Trong thời kỳ suy thoái 2000 và 2010, 15 triệu người thất nghiệp. Vào năm thứ 3 của 

TT Trump, 7 triệu công việc cần người ở Mỹ. 

  Nếu vấn đề deal với China thành công, TT Trump sẽ là TT vĩ đại của nước Mỹ. 

   
  Ông Doug viết: “Tôi thấy  TT.Trump có thể làm được nhiều việc lớn với chỉ  qua vài câu 

ông nói (Trump can do big things with only a few words) Việc Tweet của ông là 1 sáng kiến tuyệt 

vời – Kushner vô cùng khen tặng ông và nói họ rủa xả ông nhưng rồi họ sẽ bắt chước 

ông. – Ông có rất nhiều tính bẫm sinh ai cũng thích. Người ta dù ghét ưa, cũng muốn 

biết ông là ai, và điều tuyệt nhất là ông không hề giả vờ làm người không phải chính ông. 

Ai cũng biết là ông tranh đấu như điên cho xứ sở này và nhiều người yêu quý nể nang 

ông. Phe DC vì lý do chính trị, thù ghét ông đã đành (chưa chắc là trong cuối tâm họ 

không nể phục và vì thế càng sợ, càng quyết diệt ông.) Nhưng phe CH lúc đầu có nhiều 

người chống ông vì họ thua khi cùng ứng cử, nhiều người vì sợ mất quyền lợi riêng, 

nhưng dần dần, qua 3 năm, họ thức tỉnh và phải nhìn nhận cái khả năng thật sự của ông, nên 

bây giờ họ đoàn kết rất chặt chẻ sau lưng Tổng Thống.  

  Bị chống đối thù ghét, bị ngăn cản đến thế nào, TT Trump cứ quyết làm theo ý ông 

và không ai ngờ là ông thắng lợi vẻ vang chưa từng có.  

  Một thí dụ: ông Doug được ông Mick Muvaney (1cựu dân biểu CH và là Acting 

Chief Of Staff trong White House, 4 lần đắc cử Dân Biểu CH, người lúc nào cũng cho là 

mình có 28 năm kinh nghiệm trong chính trường,) kể lại: 1 lần đi ăn với TT có tướng 

John Kelly, TT hỏi tôi (Muvaney), “You nghĩ sao khi tôi muốn đi dự DAVO? ”  

 (là 1 Diễn Đàn Thế giới về Kinh Tế (World Economic Forum, WEF) hàng năm được tổ chức vào tháng 1 

tại DAVO, nơi du lịch trên dãy núi Alps tại Thụy Sĩ. Các cuộc họp tại đây tụ họp vào khoảng 3000 nhà 
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lãnh đạo, các lãnh tụ thế giới, các kinh tế gia, các danh gia, các nhà báo, họp trong 5 ngày, thảo luận về 

những vấn đề thế giới qua những buổi họp công khai hay riêng tư. Như thảo luận về toàn cầu hóa, thị 

trường tư bản, quản trị tài sản, xung đột thế giới, vấn đề môi sinh, và đề ra những giải pháp có 

thể...) 

  Tướng Kelly đá chân ông Muvaney dưới gầm bàn, Ông Muvaney đáp, “Thưa TT, đó 

là 1 shittiest place, bên đó không ai ưa gặp Ngài, không ai muốn Ngài đến, và bên này không ai muốn 

Ngài đi!”   

 TT Trump nhìn tướng Kelly, “John, you sắp xếp cho tôi đi DAVO!” 

 Vậy mà ông thành công rực rỡ với chuyến đi, được thế giới khen tặng đủ điều, cả 

giới truyền thông, qua bài diễn văn rất tuyệt của ông. Khi gặp lại tôi, (Muvaney)TT nói, 

“Mick, tôi đúng, phải không?” “Tôi phải nhìn nhận là TT giỏi hơn chính trị gia rất 

nhiều.” Ông đã trả lời với TT như thế và kể lại với ông Doug Wead. 

  ng Wead viết mấy lần rằng dù TT Trump làm tốt đến thế nào cho đất nước, ông 

vẫn bị chống đối, nhưng về công việc (theo bổn phận của ông) khi ông nghĩ là ông quyết 

định đúng thì ông cứ làm, không phải làm để đám khoa bảng vui lòng hay vì sợ những 

chỉ trích của giới hàn lâm. TT Trump nói mấy lần với ông Doug là “Chúng ta đã tốn quá 

nhiều tỷ đô khí giới để chỉ cho những xứ giàu hưởng. Tại sao? 
  Phần tôi, tôi phải viết những gì chính tôi nghe, thấy, tôi tìm ra, trong thời gian duy nhất về thế giới 

của TT Trump và tôi thêm ý kiến trung thực của tôi, không xấu hổ và dù hậu quả có thế nào. 

  ôi nói thế, vì ngay như trước hay sau bầu cử, TT Trump bị đánh tơi bời bởi truyền 

thông, giới học giả (pundits) và sử gia viết về Tổng Thống. 

  -Vừa trước ngày bầu cử, Washington Post viết rằng Trump mà thắng thì ông ta sẽ 

tiêu diệt kinh tế thế giới. 

  -Robert Brusca thì ngạo nghễ: Tên Trump chỉ nằm mơ. Heo đâu có thể bay ! 

  -CNN: Trump mà thắng, Stock Market sẽ rơi xuống địa ngục. (Nhưng trong thực tế sau hai 

năm, stock lên cao 96 lần hơn!) 
  -Ken Burus, người chuyên làm film tài liệu cho TV nói TT Trump là người bài Mễ, 

là Hitler, là Stalin. 

  -Giáo sư đại học có danh nói với sinh viên là TT Trump sẽ đày người đi cải tạo như 

ở Dachau Đức hay như trại cải tạo ở Siberia Nga. 

  uồn cười nhất, là khi ông Doug hỏi ý kiến TT Trump về TT Pháp Macron, ông chỉ 

buông ra 1 chữ “Deceitful!” (gian xảo, giả dối!)  

 (Nhột dữ há!! MN cũng thấy ...phục mình quá xá vì mình cũng thường nói với ông Tùng như vậy!!  Và 
cả tên TT.Trudeau của Canada cũng y chang! (Nhiều lần ông Macron và ông Trudeau trở mặt! Hai tên 
này không tin được. Khi có mặt TT Trump thì xum xoe, mới quay lưng thì bị họ nói xấu liền!) 
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 *** Từ ngày đầu ông Donald TRUMP tuyên bố ứng cử, ông hết sức may mắn có đại gia 

đình, vợ, bà Melania, 3 con Don Jr, Ivanka, Eric, - rễ Jared Kushner, dâu Lara yểm trợ tích 

cực, ai vào việc cũng vô cùng hăng say để giúp ông. 

 ============================================= 
 ề phần GIA ĐÌNH, vợ, con của (MN xin viết tóm lược về từng người) 

  

MELANIA TRUMP, đệ nhất Phu Nhân, sinh 1970 – cưới với Ông Trump  tháng 2 năm 2005 

Nguời Mẫu – Thương mại về Thời trang 

Tài sản riêng: 50 triệu US$ - 1 con trai Barron Trump, sinh năm 2006. 
 

 à Melania là 1 phụ nữ đẹp – dáng vẻ nghiêm túc dễ thương, làm nghề mẫu thế 

giới từ năm bà 16 tuổi.  Người đẹp thành công trong nghề mẫu là thường, nhưng bà là 1 

phụ nữ có nhiều cá tính quý giá. Rõ ràng, bà là người vợ thứ 3 thanh mảnh đẹp nhất của 

TT Trump sau 15 năm cưới, có vẻ được ông Trump yêu quý đặc 

biệt. 

 Nghe kể lần đầu ông Tỷ phú Trump đưa cạt làm quen, bà nói 

bà coi ông muốn tiếp xúc bà là qua tư cách riêng hay qua công việc. 

Nếu qua công việc thì bà không muốn. 

Họ cưới nhau năm 2005. Và bà sinh cho ông cậu út quý tử Barron 

tháng 3/2006. 

 Ngòai làm mẫu thành công, bà có những dịch vụ thương mại 

riêng về thời trang quần áo, nữ trang do chính bà vẽ kiểu, và đồ trang điểm phụ nữ. Gia 

đình ông bà hạnh phúc, có 1 cuộc đời đế vương trong điện ngọc đền vàng, vì tuy không 

là “nhiều tỷ phú” như những Tỷ phú mấy chục lần nhiều tiền hơn ông, nhưng gia đình 

ông có cuộc sống rất ROYALTY, tại cái style của ông như vậy, cao sang quý phái, được cả 

bầu trời trong và ngoài nước ngưỡng mộ. Ông Trump thành công lớn trong ngành địa ốc, thương 

mãi, và làm show TV, ông được đặt ngôi sao TRUMP trên đường ở Hollywood. 
Nói chung, ông Trump làm gì cũng thành công lớn. 

**  Đời người – ngay cả tình cảm, chẳng bao giờ là vĩnh cữu. 

 ăm 2015 khi ông tuyên bố ra ứng cử TT năm 2016, truyền thông quốc nội, quốc   

ngoại trở cờ, đặt điều dối trá bêu xấu Ông và đại gia đình ông đủ điều, vì chủ trương của 

ông là thay đổi tận gốc, phá bỏ đầm lầy dung chứa tệ đoan làm hư thối xã hội Mỹ, hối lộ, 

rút rỉa tiền của dân, của nước mà trong suốt 30 năm ông đã nhìn thấy quá nhiều tệ nạn, 

sai lầm, chính trị gia đầu não chỉ lo kiếm tiền riêng mà không lo kiến quốc, không lo cho 

dân sinh. Ông quá phẫn nộ về chính trường nước Mỹ. Mục tiêu của ông là làm cho nước 

Mỹ vĩ đại trở lại. Dân phải giàu có, nước phài hùng cường, ông không cần tiền, không 
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cần danh, ông chỉ muốn hiến thân cho đất nước. Trong lúc đó, giới tài phiệt bỏ hàng 

nhiều trăm triệu ra ủng hộ bà Hillary Clinton, muốn bà thành TT Mỹ 45 để họ dễ sai 

khiến, 96% truyền thông cũng bị họ mua chuộc. 

  Nên trong chiến dịch tuyên truyền chống Trump họ cũng chẳng buông tha bà 

Melania, họ tìm đủ mọi cách, mọi điều bẩn 

thỉu nhất đế gán cho ông, cho bà..    

 Tờ báo Daily Mail bên Anh khởi tin 

là bà từng làm điếm, gái gọi, và được bao 

nhiêu tờ báo khác đánh trống dọng chuông  

trên thế giới – trong đó có khá nhiều báo 

chí VN di dân... Tờ Daily Mail bị bà kiện 

đòi 50 triệu dollars danh dự, phải đăng lời 

xin lỗi và thu xếp trả cho bà 2tr.9, từ đó 
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giới báo chí mới xếp bút ngồi run, sợ bị 

kiện, mới im. 

 Gặp và phỏng vấn bà, qua những 

cuộc trò chuyện, sử gia Doug Wead viết là 

thấy bà có vẻ yếu đuối nhưng mạnh cá 

tính và rất nghiêm túc, thủy chung. Chăm 

sóc và không bỏ ông 1 mình bao giờ. 

  Trải qua biết bao thời khắc khó 

khăn, chồng, con, bản thân bà bị sỉ nhục, 

bà chứng tỏ sự can cường chống trả bằng 

cách coi như pha, 

tự quyết định 

những gì chính bà 

muốn làm. Đặc 

biệt bà chú tâm 

chăm sóc trẻ em 

trong nhiều dịp. 

Tiếp trẻ con trong 

những buỗi lễ 

trứng, Valentine, 

ở sân Tòa Bạch 

Cung, đọc sách 

cho chúng; đi 

thăm rừng cờ mà 

mỗi cây cờ đại 

diện 1 đứa trẻ mồ  
côi có bố chết vì 

             (Bức ảnh đẹp tuyệt trần bà Tiên giữa đám trẻ Kanya)       
         (Ảnh nào của Carolym Kaster/AP cũng tuyệt đẹp)  
 

cần sa (Opioid) trong lúc bà có chiến dịch đặc biệt về việc chống Opioid cho người trẻ.     
Bài nói chuyện của bà khuyên các bà mẹ theo dõi con cái như bà vẫn làm với con trai 

Barron làm nhiều bà mẹ khóc.. 

  Bà thường đi thăm từng phòng bệnh viện trẻ con, ủy lạo, tặng quà, lập chiến dịch BE 

BEST để nói với cyberbulling chống trả việc trẻ em bị hiếp đáp. Báo chí hỏi sao bà lập ra 

chiến dịch đó, nhẹ nhàng mà khẳng định, bà trả lời: “Vì suốt đời tôi bị hiếp đáp!” 
 Bà đi thăm Custom Border ở Arizona, hỏi thăm về việc những di dân bất hợp pháp, 

có trẻ con sẽ phải như thế nào... 
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 Bà tự quyết định đi thăm 5 nơi ở Phi Châu đem nhiều thuốc men, quần áo, sách vở 

cho trẻ con... (báo chí tha hồ đặt điều là bà ...chán chồng, muốn xa ông!!)  Khi họ bàn tán vô 

duyên về cách ăn mặc của bà, (đi xứ đen mà mặc quần áo trắng, Nón cối trắng)   bà bình thản 

nói, “nên tìm hiểu mục đích của tôi về chuyến đi, coi tôi làm gì, chứ không cần biết đến cách ăn mặc 

của tôi!” 
 Bọn truyền thông thổ tả của CNN có tên April Ryan và MSNBC Nicole Wallace 

hăm dọa,  chế giểu  bà 1 cách bẩn thỉu và hạ cấp rằng đệ nhất phu nhân nói tiếng Anh 

nặng dấu (có accent, thì đã sao??) biết vài ba tiếng ngoại thì nói dóc rằng biết mấy thứ 

ngoại ngữ. Bà và con gái TT Trump,  Ivanka, là 2 người đàn bà không có óc, không có tim, 

(??)  hai người sẽ phải trả giá??? –                        

 (Ông Doug viêt bà Melania nói sõi 5 thứ tiếng, tiếng của  nước bà Slovenian, English, French, Italian và 
German) Bà và Ivanka làm gì tồi tệ mà không óc không tim? Trả giá về cái gì? Đâu có làm gì,, nói gì như 
cái tâm ác thú, cái lưỡi rắn độc của chúng nó?? Stupid! Đúng là lời của những kẻ hạ cấp, rác 
rưởi.)   
 
 Thường nhất là bà đi thăm trẻ con ở bệnh viện, cũng không cần thông báo rùm beng 

cho truyền thông, tấm lòng bà rộng mở, muốn phụ ông chia xẻ được nhiều mãnh đời khổ 

hơn càng tốt. 

      uối năm 2018, toàn bộ đại gia đình TT Trump đáng lẽ họp mặt 24/12 Giáng sinh ở 

Mar-A-Lago Florida. Ngày 23/12 TT Trump quyết định ở lại WH 1 mình. Ông gửi tweet 

ra với giọng đùa: “Tôi đang ở trong WH một mình để chờ phe Dân Chủ đến thỏa thuận về nhu cầu 

khẩn thiết của biên giới” (dĩ nhiên chẳng có ma nào đến.) 
 Jared Kushner muốn ở lại với ông, ông nói, “Không, con phải về với vợ con con. 

Bố là chủ Mar-a-Lago, bố có nhiều nhà mà. Bố muốn ở nhà nào lúc nào cũng được. WH 

chỉ là nhà thuê. Bố muốn ở đây vui với nó.” 

 Eric gọi, “Bố ơi, con và Lara đến với bố nghe. = Không, bố muốn 1 mình. Bố muốn 

làm việc cho đất nước. (I want to work for the country!) Lúc đó bà Melania và con trai 

Barron đang ở Mar-A-Lago.  

 Nhưng trưa ngày 24, bà Melania bay đến với Ông, và hai ông bà bay qua 

Afghanistan qua Giáng Sinh với binh sĩ, dù Secret service ngăn cản, không muốn cho 

ông bà đi. Có TT nào coi việc nước trước tình nhà như thế chưa?? 

 Tôi luôn cảm động mỗi lần TT nói tới lo cho giới quân nhân, và Cảnh sát. 

 à Melania rất ngay thẳng nói rằng có khi bà không đồng ý với 1 số tweet ra của 

ông, nhưng ông có toàn quyền làm việc như ý ông. Bà luôn tin tưởng nơi những quyết 

định lớn của ông. Và bà là người luôn khẳng định từ lúc đầu rằng ông thường có quyết 

định đúng, và rằng nếu ông ứng cử, (dù bà không muốn) thế nào ông cũng thắng. Nhưng 

ông nói ông phải làm việc cho đất nước. Sau đó, trong lúc chạy đua... dù poll cho bà Hill 

98%, nhấn chìm ông xuống có 2%, bà cũng khẳng định là POLL giả, không nên tin, qua 
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thực tế với hình ảnh video cả gia đình các con ông đem đến về những cuộc cổ động gặp 

dân. Ngay cả đêm cuối cùng, 11 giờ, ngay cả lúc TV ồn ào trên phần tin tức TV là bà 

Hillary thắng, Ivanka gọi cha, “Bố à, tình trạng bên mình quá xấu, chắc mình thua rồi bố.” 

 Ông Trump vào phòng nói với bà, “Honey, mình thua rồi.”  

 Bà bình tỉnh đáp, It’s OK with me. Em không sao. Em không thể làm hơn, và mình 

không thể tệ hơn. Ông tiếp. “Thua thì mình sẽ được nghỉ ngơi nhiều và vẫn có cuộc sống 

tốt đẹp. Không sao!”   

 Bà nhìn ông, “Nhưng em vẫn nghĩ là chưa xong. Intuition của em là mình sẽ phải 

thắng!” 

 

 

 Ngoài là người mẫu thế giới, vợ của Tỷ phú, từ lâu đã có cuộc sống quý phái vương  

giả, nhưng bà Melania có năng khiếu nghệ thuật cao nên sau khi vào WH bà luôn trình 

dọn trong  Bạch Cung rất sang nhã trong các dịp lễ lạc, đãi đằng tiệc tuyệt lịch sự, nhất 

là dịp Giáng  sinh, bà bày cách trang trí những cây thông trong WH tuyệt đẹp, tuyệt lạ, 

quý cách chưa từng có xưa nay.  (Không màu mè với hàng hà gói lớn nhỏ giây nơ xanh đỏ tím vàng 
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như... hồi trước!) (chắc MN hợp gu chứ truyền thông lại réo rắt ..chửi, là bà Melania thích mang 
toàn điềm xui, màu đỏ máu, màu tang trắng vào White House!) 

***  
 rong suốt từ thời gian vận động tra  nh cử, ô  ng Donald Trump bị xem như cái thùng 

rác vĩ đại để thiên hạ ùn ùn đổ bẩn vào. Sau khi ông thắng cử, thì đại gia đình TT Trump bị 

châm biếm với trăm điều xấu xa tệ hại, trước hết, rằng TT Trump đem toàn bộ gia đình con 

cái vào những chức vụ xâm chiếm Tòa Bạch Ốc.  

 Nhưng ông Doug Wead kể là chỉ có vợ chồng Ivanka và Kushner là 2 người con và rể hết 

sức tài giỏi âm thầm giúp Tổng Thống vô cùng đắc lực mà người ngoài không biết. Và Con 

của TT Trump cũng không phải là người đầu tiên mà là người thứ 19 con của TT làm việc 

trong WH. Con của các TT khác không có gì đặc biệt, có người chỉ làm việc trong văn 

phòng, có người chỉ lo việc chụp hình. 

=============================   

 rước hết, về rễ Jared KUSHNER, sinh 1981 

 NY University về Thương Mại, rồi Luật, rồi Harvard University, 

 Đầu tư và Xây cất. –  

         Sở hữu tài sản 745 triệu  năm 38 tuổi. (2019) 

 Toàn gia đình cậu là Do Thái, và theo Dân Chủ!! (không biết bây giờ ra sao?!) 

 

  là 1 thanh niên trí thức, đẹp người, đẹp nết, giàu tiền, tướng mạo đàng     

hoàng nghiêm túc, (tuy coi như không mạnh tướng) kín đáo, ăn nói nhã nhặn khiêm    

cung. Trong nhiều lần gặp gỡ, phỏng vấn, ông Doug viết rằng chưa bao giờ anh nói 

“negative” (khó khăn? nói ngược, nói xấu) về bất cứ ai. Nếu hỏi khó, anh chỉ cười không 

đáp. 

 Ông Doug Wead viết Jared Kushner là 1 người rất 

trầm tính, không ồn   ào khoe mẽ, kín đáo, có nụ cười nhẹ 

nhàng, làm việc gì cho bố vợ cũng thành công  (thấy trong vài 

Video, TT Trump giới thiệu Jared với mọi người “This is 

my son!” một cách thương yêu.) TT Trump nói với ông 

Doug là Kushner , rất thông minh, rất giỏi dang, giúp ông 

nhiều việc, với danh nghĩa là Director of Innovation (Giám 

Đốc Canh Tân) của Bạch Cung. 

  

 MN phải nói ở đây là hồi lúc đầu, khi thấy TV nói qua loa rằng Jared Kushner đi 

nước này, nước kia, gặp tỷ phú này, tỷ phú nọ, tôi có hơi “chột dạ” (trẻ quá, dù quá giỏi 

dang giàu có, nhưng chưa hề nghe kinh nghiệm chính trường?!) Có lúc tui còn có ý 

“không được hài lòng” khi thấy Kushner cùng Ivanka đi dự lễ inauguration của TĐS Mỹ 



14 
 

khi được dời qua Jerusalem. Tui đã “lầm bầm” nghĩ, “Sao ông già Trump quý con rễ quá, 

chuyện lớn lao mà cho con mình làm người chính đại diện nước Mỹ đi đọc diễn từ, TT 

không đi, các Tổng Trưởng không đi??” 

  

 Cho đến khi đọc đến đoạn sử gia Doug viết DƯỚI cái tiêu đề: 
  “WHAT IS IMPOSSIBLE, GIVE TO J. KUSHNER”  

bà già MN mới vỡ lẽ, đọc rồi nể phục, và nghe cưng cậu nhỏ cách gì đâu! Thật là 1 người 

tuổi trẻ thiên tài giống bố vợ và phải nói là thông minh hiếm quý, tuyệt giỏi, tuyệt khả năng, ăn nói 

đẹp, tạo xúc động, khi mình nghe qua từng câu chuyện ông D.Wead phỏng vấn cậu, viết về 

cậu, về những gì cậu đã nói, đã làm từ khi nhậm chức “Director of Innovation (TGĐ 

Canh Tân) trong Tòa Bạch Ốc. 

 iết bao điều bôi bẫn đã xảy ra bên ngoài, mà được hỏi, Kushner chỉ mĩm cười, và 

trả lời nhẹ nhàng. Thí dụ: 

= Việc chọn văn phòng là do ai quyết định vậy? 

- Do Reince Preibus, ông ấy chỉ định văn phòng cho tất cả mọi người (trong lúc  NY 

Times viết chính Ivanka dành và chọn. Mà cô cũng không nghe, biết.) 

          Phòng của họ cũng thường, nhất là phòng của Kushner nhỏ, chật và không   được 

sáng sủa. 

=Trong sách của Vicky Ward, viết, “Tôi muốn biết có phải TT Trump thuê John  Kelly 

và ra lệnh “get rid” Ivanka/Kushner về lại NY không? Và ông Kelly  trả lời TT, nói khó 

tự nhiên đuổi cổ họ. Rồi 2 người đồng ý là sẽ làm mọi sự khó khăn để họ tự từ nhiệm? 

= Truyền thông viết rằng cả ông Trump và ông Kelly đều sợ “quyền lực” của 2 vợ chồng 

con, rễ. 

 Kushner cười, “TT là người không biết sợ ai cả. Ông là TT toàn quyền. Chúng tôi là 

con, sao lại phải sợ? Trong chính trị, nhiều người thích tự do nói, mà chẳng làm gì, 

những người làm thì không nói. Vậy thôi. Luật sư của Kushner đã nói là bà Ward chỉ giỏi 

tưởng tượng ra những điều không có thật.  

 Ivanka nói với Doug, “Chúng tôi giúp bố và bảo vệ bố hơn ai hết, chúng tôi  là con, 

là gia đình. 

= Lương bỗng của cả hai ra sao làm việc ở White House? 

- Chúng tôi tự nguyện làm việc cho đất nước giúp bố, không có nhận  lương. 

=Về đêm có kết quả bầu cử người ta nói là Secret Service chỉ chăm lo cho bên  phía 

bà Hillary vì tin chắc bả thắng, phải vậy không? 

 Kushner vội vàng: Không, không đâu, Secret Service rất đàng hoàng. Chỉ có điều là 

Ông Trump nói chuyện điện thoại với bà Hillary, Ivanka nói với Chelsea, nhưng ngày 

hôm sau bà Hillary chống và đòi tái kiểm phiếu. 

  

  Ông Doug nhận xét là Kushner có sự hiểu biết rộng, rất sâu sắc. Anh nói, “không phải 

chỉ có trong xứ chống TT vì quyền lợi của họ mất, mà rất nhiều xứ chống, họ ĐANG chờ đợi và mong có 
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TT Dân Chủ năm 2020 vì họ không muốn làm sạch các vấn đề đụng chạm trong xứ họ, mà họ phải tốn 

tiền. Hoặc Mỹ có 1 TT yếu đuối hơn TT Trump để Mỹ đưa họ trở lại con đường cũ, làm bố già chi tiền 

cho tất cả.” 
  

  in được viết về những việc mà Jared KUSHNER giúp bố qua những gì sử gia Doug 

Weid kể: 

  ushner là người đã cùng TT Trump đem ra thảo luận ý muốn của TT về bất cứ vấn 

đề gì, việc ngoại giao với các xứ, đối nội tìm hiểu sâu về kinh tế trong xứ Mỹ. Và tôi mới 

biết rằng, sau những cuộc bàn thảo, Jared Kushner là người đi tiên phong đến hơn 20 xứ, nói 

chuyện trước, thí dụ gặp Thủ Tướng Iraq nói về chiến tranh với ISIS, gặp Thủ Tướng 

Israel nói về việc dời TĐS Mỹ đến Jerusalem, gặp các đẳng cấp Tổng Bộ để bàn thảo 

những nhu cầu trước, đi Tàu, đi Nhật, đi Pháp, đi Canada, đi Đức, đi Mễ ?? - êm ru đi, 

không công bố, không đánh trống dọng chuông cho truyền thông, đến đâu cũng không có vụ 

chụp hình, đón tiếp theo nghi thức ngoại giao, chỉ là xách cặp vào, ngồi cùng bàn, thảo 

luận, thỏa hiệp và chàng nhỏ đều đem tin tốt về cho T.Thống. Và T.T. có chương trình đi 

gặp họ sau. “Tôi hay đi bất ngờ khi có quyết định vào phút cuối, chỉ ra phi cơ là đi – từ chỗ 

này đến chỗ kia.” Kushner nói. 

= You có ngủ trên phi cơ không? Ông Doug hỏi. 

= Cả trên phi cơ hay bất cứ đâu vài giờ. Pilots là quân nhân, không phải 1 người mà phải 

mấy người thay nhau vì chúng tôi đi từ nơi này đến nơi kia, cố làm cho xong việc. - Các 

phi công nói rằng chưa bao giờ có những chuyến đi như vậy. Thường người khác khi đến 

gặp đối tượng rồi phải ra xem cảnh quang, chiêu đãi, còn phái đoàn chúng tôi đến thì làm 

việc cả ngày dài. Những người tôi gặp tuy là cao cấp nhưng chúng tôi cởi mở chân thành 

cùng lo quyết định vấn đề chứ không phải kiểu ngoại giao, khách sáo. Ai cũng hiểu rằng thiên 

hạ chính trị gia đến rồi đi, còn gia đình thì tồn tại. Họ hiểu rằng tôi mang quyền lợi của Tổng Thống 

Trump trong tim tôi. Họ hiểu rằng tôi đã ở với ông trước đây và tôi sẽ ở đó với ông sau này. (Nghe sao 
mà cảm động về sự khôn ngoan tình nghĩa!) 

 

.Kushner được phái đi Trung Đông lót đường cho chuyến viếng thăm Saudi Arabia  

của TT Trump mà ai cũng thấy là ông được tiếp đón vô cùng rạng rỡ. Việc gặp không chính 

thức trước của Kushner làm cho mọi sự dễ dàng để bàn cãi về nhiều điểm khác biệt 1 cách 

thẳng thắn. 

  Cậu nói, “Thật ra trong thế giới, có rất nhiều người thông minh sáng suốt, muốn các 

vấn đề của quốc gia họ tiến tới tốt hơn cho xứ sở. Họ cũng có nghĩ rằng có nhiều khả năng 

tiềm ẩn mà nếu chúng ta cùng có thể qua khỏi những ương ngạnh để có sự đồng tâm thì có 

thể cùng đến 1chung cuộc tốt. (không chê người, không tự tôn, mà có cái nhìn thật sáng suốt, từ bi) 
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  Ông D. Wead viết nhẹ có ý khen rằng, từ lần ông đến gặp nói chuyện với Kushner 

tại nhà cậu ở  George Town đến lần sau ở Bạch Cung là cách nhau 4 tháng. Khi ông đến là 

ông có hồ sơ với Kushner trên tay ghi đang nói tới vấn đề gì, trong lúc Kushner không có 1 

tí giấy tờ gì cả, mà cậu điềm nhiên vào chuyện tiếp nối của câu chuyện dở dang từ 4 tháng 

trước. 

 Về sự thành công của TT khi ký hiệp ước thương mại USMCA (US-Mexico-

Canada) TT Trump tuyên bố là “USMCA có ý nghĩa lớn nhất trong sự thăng bằng và hiện 

đại nhất trong lịch sử.” - Tháng 10/2018, tại vườn hồng ở WH, đại sứ về Thương mại của 

chính phủ Mỹ Robert Lighthizer nói trước báo chí rằng “Trước đây tôi đã nói, và bây giờ tôi lập 

lại, cái new deal agreement này đã không có nếu không phải do Jared Kushner!” 

 {Chàng Kushner cũng rất lạ, khi chính chàng khuyên TT Trump nên mời Phó TT 

Pence và Ông Thủ Tướng Nhật Abe chơi Golf  khi lúc đầu họ mới biết nhau. Và trên sân 

Golf, họ trở thành bạn rất lý tưởng.} 

  

 goài đi nhiều xứ, tiếp xúc nhiều chính trị gia cao cấp, Kushner còn đi gặp và mời vào 

Bạch Cung các Tỷ phú Mỹ để cùng Tổng Thống Trump đàm đạo, yêu cầu họ cho ý kiến về 

làm thế nào để kinh tế thăng tiến, tạo nhiều việc làm cho dân, làm thế nào để cạnh tranh 

với ngoại quốc... dù những người này có thể đã rất chống Trump! Và họ đều rất trẻ, rất thành 

đạt.Trong số, thí dụ có : 

                   -Zuckerberg   (sinh 1984)  FACE BOOK  (94 tỷ) (năm 2018 kiếm 1tr.7/ 1 giờ) 

          -Tim Cook     (sinh 1960)  APPLE  (261 triệu 2 năm) 

  - Bill Gates     (sinh 1955) Microsoft (90 tỷ) 

  - Elon MUSK (sinh 1971) TESLA   (38 Tỷ) 

  -Jeff Besos      (sinh 1964) AMAZON (107 Tỷ) 

  

 ushner nói với ông Doug là TT Trump rất thành công trong thương trường vì ông 

biết NHÌN người. Ông thích những người dám làm, dám quyết định, và ông sẽ ủy quyền cho 

họ toàn trách nhiệm. Trong số, có bà Barbara Res (Attorney/Electrical Engineer) sinh 

1949, là head of construction Trump Tower, sau đó bà thành công lớn, nổi tiếng trong 

nhiều việc khác– Cô dâu Lara Trump (dù trước đó cô không biết tí gì về chính trị, rất ngây 

thơ,) cô lo chiến dịch tranh cử cho ông ở North Carolina đại thành công – Kellyane 

Conway làm Giám đốc chương trình bầu cử, đại thắng lợi,- Chỉ định Kushner dẫn đầu giải 

quyết nhiều vấn đề gay cấn trong ngoài... 

 “Việc TT chỉ định Kushner bị truyền thông cánh tả chê trách, bị lăng nhục, bị xúc phạm nặng 

nề, nhưng sau này thiên hạ sẽ phải ngạc nhiên biết Kushner là cánh tay mặt đã giúp TT Trump trong bao 

nhiêu việc khó.“ Ông Doug nói. 

*** 
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Ivanka và Kushner đã đến Jerusalem để đọc diễn văn vinh danh việc TĐSứ Mỹ được dời đến 

Jerusalem. Biến cố này có 1 ý nghĩa rất sâu xa với Kushner. Chị của cậu là Dara cũng có 

mặt ngày đó. Cậu nói với ông Doug, “Thật là rùng mình xúc động khi nghĩ rằng chúng 

tôi là cháu của những người Do Thái may mắn sống sót ở Holocaust. Bon Nazis giết hết 

người Do Thái và giết nhiều người trong gia đình tôi. Và nay chúng tôi được có mặt tại 

Israel, trên phần đất của Do Thái trong ngày chúng tôi vinh danh TĐS Mỹ ở Jerusalem! 

Chúng tôi đại diện TT Hoa Kỳ cùng với Tổng Trưởng Ngân Khố và sự có mặt của Thủ 

Tướng Israel. Thật là thời khắc vô cùng ý nghĩa của đời tôi! Một thông điệp quan trọng cho 

thế giới nhận ra sự thật. Tôi không thường nói trước công chúng, nhưng hôm đó tôi đã vinh 

dự trình bày và cố gắng mang 1 thông điệp của hi vọng và đoàn kết. 

   Khi ông Doug nói “Thật là giờ phút lịch sử” thì Kushner đáp, “Đáng lẽ việc đã phải xảy 

ra từ rất lâu rồi!” 
  

   ai vợ chồng Kushner/Ivanka ăn trưa rất vui ở 5 Star King David Hotel, có mặt các 

Senator Lindsey Graham,  Dean Heller, Mike Lee va Ted Cruz. Và nhiều Senators khác, 

ai cũng rất phấn khích vui mừng việc đã xãy ra với ý nghĩa lịch sử và họ rất hoan nghênh 

tinh thần đảm lược về chính trị của TT Trump, đã hứa là làm, và tiến tới nhận ra điều đúng, điều 

sai. Và về sau cả nhóm có tình bạn tốt. 

 

    ushner nói gì cũng có vẻ kính trọng TT Trump. Giống bố vợ, anh nhìn vấn đề gì cũng ở 

khía cạnh giải quyết cho tốt. Anh không hề nói xấu hay chỉ trích ai. Nói về TT, Kushner nói, 

“Bất cứ ông muốn làm gì với thái độ cứng rắn, chắc chắn là ông sẽ bị chống đối dữ dằn. 

Nhưng ông là người có thừa can đảm để đối phó với tất cả mọi vấn đề. Ông là người cẩn 

trọng nhưng không biết sợ. Ông không bao giờ cần nhìn cái POLL. Không cần tiền trong 

những quyết định. Ai làm với ông cũng phải hết lòng như ông chứ không được thờ ơ. 

   Anh đã cười vui nói với ông Doug, “Nhờ Dân Chủ và truyền thông lo chúi mũi vào đánh TT với 

Russia  Russia, họ không để ý đến gì khác hơn, nên không thấy những thay đổi rất lớn mà chúng tôi đã 

làm được. Nội việc cắt bỏ được biết bao nhiêu thủ tục rườm rà cũ là 1 việc rất trọng đại, 

không hề bị họ chống phá, họ như mù trong những việc chúng tôi làm và nhờ vậy kinh tế vượt tăng. “ 

“Nói chung, trong chính trị, thiên hạ thường khai thác chiến thuật quanh tham vọng cá 

nhân, rồi quyết định mục đích. Đối với tôi thì khác, bước đầu phải là mục đích, rồi mới 

khai thác chiến thuật.”  
  

        Ngoài những lời kín đáo khen tặng Jared Kushner, sử gia Doug nghĩ, có lẽ vì 

Kushner và Ivanka đã có tiền, có danh, nên chỉ nghĩ đến mục đích tốt, còn thiên hạ đã không 

có những gì 2 người trẻ có, nên mục đích của họ là tiền và danh. Ở ngoài nhìn vào tưởng 2 

người trẻ này ham hố được là bong bóng nổi trong TBỐc. Sự thực, ông Doug nhận xét 
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thấy địa vị của họ rất cần ích cho TT. Với kinh nghiệm NewYork và Do Thái, mọi vấn đề 

nêu ra phải được xem xét, hiểu kỹ toàn bộ trước khi được thi hành. 
  

 Kushner khẳng định: TT Trump là 1 di tặng lớn rộng của thế giới. Cả thế giới thay đổi trong 

chìu hướng tốt. Nhưng TT càng thành công, ông càng bị phe DC trong nước thù ghét. 

Nhưng sẽ không ai ngăn được ông về những gì ông muốn làm. 

  

 Kushner nói về bố vợ với đầy lòng ngưỡng mộ yêu kính  - chắc xúc động tận tim. 

“TT TRUMP đến với những điều to lớn và làm tốt, không ai có thể theo kịp tinh thần dâng hiến mà 

ông dẫn đầu. Sẽ có ngày thiên hạ dán stickers trên xe “Trả TRUMP của chúng tôi lại cho chúng 

tôi!” (Give us back our TRUMP!) – Sẽ có ngày thiên hạ sẽ vô cùng thiếu ông!” 

 

(Trên có phải là lời châu ngọc kính yêu nhất, đẹp nhất, của 1 chàng rễ tài hoa đối với 1 người cha 

vợ Tổng Thống vĩ đại hay không?) 

Riêng MN, rất xúc động với những lời sâu sắc của chàng rể tài hoa hiếm quý này!). 

=========================== 
(nhỏ hơn chồng mấy tháng)

Đại Học Kinh Tế WHARTON – Tài sản: 375 Triệu. 

Có 3 con với Kushner. 

 vanka là 1 phụ nữ trẻ, đẹp, thon gọn, tư cách, tự có danh, có tài, có tài sản. Cô còn 

quá trẻ mà đã gây dựng được nhiều ngành trong thương mãi buôn 

bán trong xứ, ngoài xứ. Nhất là quần áo, giày dép. Cô còn là 

người mẫu xinh đẹp. 

Forbes viết rằng cô là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới với 

sắc, tài. 

Fortunes thì lại viết cô là 1 trong 100 người đẹp nhất thế giới ( hehe, 

CNN, NYT từng ca vợ ông Obama là 1 trong 100 người đẹp NHÂT thế giới mà!! Vậy 

thì Ivanka phải đứng hạng thật xa bà ta!) và Fortunes ca tụng tài năng của Ivanka, 1 người trẻ 

dưới 40 tuổi thành công thì cô nằm trong nhóm Jeff Besos và Mark Zuckerburg. 

 ừ xưa nay, cố rất yêu kính cha, TT Trump. Cô nói các con trong gia đình không 

bao giờ ai “nói lại,” hay lớn tiếng với cha. Cô luôn nói cha mình là người rất nhân từ 

không bao giờ bỏ lỡ dịp cứu giúp người hoạn nạn. Mỗi khi ông đọc báo, thấy 1 hoàn cảnh 

khó khăn nào, ông xé mảnh báo đó giao cho cô, “Con coi vụ này ra sao, giúp người ta hay 

cho bố biết.”- Ông chăm sóc con, theo dõi, luôn dặn dò từng đứa từ lúc bé: không thuốc, 

không rượu, không tattoo” Và thỉnh thoảng vẫn nhắc. Nhắc mãi đến có khi cô phải nói 

“Bố không cần phải nói nữa bố ơi!” – 
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 Như đêm có kết quả bầu cử, ông đã có sẵn 2 bản diễn văn nhỏ do Stephen Miller 

viết cho ông. Một là nói lời lịch sự “concede” (chịu thua), chúc mừng bà Hillary, tân Tổng 

Thống – Bản thứ 2 là nhận thắng cuộc, cám ơn nhiều giới ủng hộ ông, nhiều người giúp 

ông, nói nhiều hơn, kêu gọi, hứa hẹn với quốc dân... Nhưng khi ông thấy trên TV quá 

nhiều người khóc vì Hillary thua, ông bỏ bản của Miller viết, tự viết ngắn gọn –như lời vỗ 

về an ủi, rằng “It’s OK, It’s OK, It will be OK, “We will work together” (dù sau đó không ai 
thèm“work” với ông hết, mà tiếp nguyền rủa ông, muốn giết ông, chống đối ông ngất trời!) 

 ừ khi TT vào Tòa Bạch Ốc, Ivanka cùng chồng cũng vào làm giúp bố, Kushner lo 

việc Canh Tân xứ sở, Ivanka là Senior Adviser, cô đã là 1 bông hoa đẹp của Mỹ quốc hiện 

diện ở các nước, địa vị chỉ sau đệ nhất phu nhân Melania, khiến người Mỹ đáng lý ra phải 

rất thật sự hãnh diện. 

 Ivanka lo nhiều chương trình về nhân sinh cho phụ nữ trong cuộc sống, cùng với bà 

Betsy DEVOS, Bộ trưởng giáo dục, có những cuộc hội thảo về học đường, về cách tìm việc 

làm trong các ngành nghề cho những người không có bằng đại học. 

 Cô có nghe biết về sự chống đối TT cực kỳ từ bên ngoài. Cô nói với ông Doug, “Họ 

tha hồ đặt điều bẩn thỉu, tôi chỉ để tâm làm cho được việc tốt giúp bố, 

quan trọng là những lời khuyên của những người thương quanh tôi và những người tôi 

làm việc cùng, ngoài ra tôi chỉ coi như là những tiếng ồn (just only NOISES) không nên để 

tâm và không đáng kể. Thật ra là không dễ được vậy, nhưng tôi thuộc loại “dầy da!” 

 Cô kể là vì cha quá thất vọng, quá chán nản tình hình chính trị trong nước từ quá 

lâu rồi, ông luôn muốn nó được thay đổi, nhưng chúng tôi còn nhỏ quá, chưa thể gánh vác 

được công việc của ông, nên ông cứ nói với chúng tôi là mong có ai đó, 1 Tổng Thống tốt hơn 

giúp sửa sai đất nước, nhưng càng ngày ông thấy càng tệ hơn. Và ông nói bây giờ, ông thấy 

3 anh em chúng tôi đã khôn lớn, có đủ năng lực đảm nhiệm, ông mới giao tất cả các cơ sở 

của ông trong TRUMP Organization cho các con, ông muốn được ra giúp nước. Anh Don Jr là 

President của TRUMP Organization (Tổ chức Trump), Em Eric là Vice President. Còn tôi là 

Senior Adviser trong mọi việc. 

========================= 

Ra đại học Thương Mãi WHARTON –(Cả 3 anh em đều ra trường thương mãi WHARTON,) 

Ly dị, 5 con - Tài sản: 375 triệu 

Don từng có mặt trong show APPRENTICE của bố 2006-2015. 

 

 ầu như 3 người con của TT. Trump, Don, Ivanka, Eric, người nào cũng nhanh gọn, 

lưu loát giỏi giang, chả thế mà còn trẻ quá, họ đều giàu quá, người nào cũng có mấy trăm 

triệu, trên đời dễ có mấy gia đình được như vậy? May lắm thì chỉ được 1 người. 
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 Don nói với ông Doug là qua vụ ứng cử, bố đã cho cậu 1 bài học quý giá. 

Ngày cả gia đình xuống lầu ở Trump Tower ra mắt báo chí để bố tuyên bố ông sẽ 

ứng cử TT, trong thang máy, bố nhìn cậu với 1 cái nhìn dài với 1 câu nói mà suốt 

đời cậu không thể quên: “Từ bây giờ, ta sẽ biết ai thực sự là 

bạn!” Và đúng vậy. biết bao đổi thay trong những người  

bạn của bố đối với bố kể từ ngày ông ra ứng cử, cũng 

như sau khi ông đắc cử! 

 Don nói về bố với lời đầy kính trọng, “Bố tôi là 1 

triết gia già, và còn là 1 người rất thật tế! – Cậu nói thấy bố 

đọc báo, bố thường tròn mắt giận, nói các chính trị gia 

không kể gì đến dân, đến đất nước. Đó là lý do ông ra 

ứng cử Tổng Thống. Cậu tin chắc bố mình sẽ là 1 TT có 

biệt tài và sẽ giúp ích làm cho nước Mỹ được vẻ vang hơn. Bố tôi rất nản với chính 

sách sai lầm của G Bush, của Obama, phải trả cho Iran 150 tỉ + 1Tỉ7  tiền mặt. Quả 

thật, họ không kể gì đến dân, đến nước. 

 Ông Doug nói về 2 người con trai của TT Trump đều quá nhanh, quá hoạt 

bát, sôi động và tích cực. Đều nói về bố giống nhau. 

========================== 
ă

Wharton University – Đại HỌc Thuơng Mãi 

Tài sản: 300 triệu  - vợ LARA Trump – 1 con 

 

 à 1 người trẻ đã có 300 triệu ở tuổi 35, sau khi bố đắc cử, cậu phải cùng anh 

Don lo việc của bố giao, nhiều quá (hotel/golf/investment/builder/commerce..) cậu 

còn là người đầy lòng bác ái, còn tự lập “Trump 

Foundation” để làm việc thiện nguyện, cậu bỏ tiền của 

mình ra xây cất ICU và khu mổ xẻ cho hệ thống bệnh 

viện ở Tennessee. 

 Khi bố Trump ra ứng cử, Eric là người trẻ hết sức 

năng động trong chương trình cổ động, và cùng vợ là 

LARA trong việc đi cùng khắp cổ động cho bố trong 

toàn chiến dịch 1 cách quá hăng say, thao thao với lý lẽ 

vững – nhiều khi thấy cậu trên TV, nghe cậu nói, cụ MN cứ nghĩ là sẽ có 1 ngày 

chính cậu sẽ ứng cử TT. (sao không? Có thể vài chục năm sau, lúc đó MN chắc đã chết, lại 
đã tái sinh rồi!) (Còn bây giờ, tháng 3/2020, trong lúc tòan thế giới có trận chiến gay go với 
Corona Virus VuHan củaTàu, tội nghiệp, ông xã Tùng nói, “Ước  gì 2 đứa mình có thể sống 4,5 
năm, coi sau vụ dịch Corona này dứt hẵn, thái độ của quốc tế đối với Tàu cộng có thay đổi 
không? Qua vụ việc này, mà còn nghe Tàu, còn tham, còn bám đít Tàu, thì những người đó, xứ 
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đó nên chết hết chứ đừng sống nữa!  Tội nghiệp dân Tàu, nhưng lãnh đạo của họ còn là CS 
thì họ phải chết thôi!)       
  

 ric kể với ông Doug: Tôi và Lara đi biền biệt, lúc đó chúng tôi chưa có con, 

mỗi người 1 ngã, có khi cả tháng không gặp nhau, có khi đùng 1 cái hai nhóm cùng 

đến 1 nơi mà không biết trước là sẽ gặp. Chúng tôi đều vui làm việc hăng say vì 

thấy lòng dân ủng hộ bố TRUMP nồng nhiệt. Bố tôi rất gần gũi dân, ông là Blue 

collar billionaire, thường tiếp xúc hàng trăm ngàn dân trong Trump organization 

của ông, nên ông hiểu người bình dân, biết nhiều về đời sống của họ, hiểu nhu cầu 

của họ... 

 Chính ông Doug viết “Ngày xưa trong những lần cổ động cho TT Reagan 

hay cho TT Bush cũng không được như vậy. Cả gia đình Trump như dẫn đầu làm một 

cuộc cách mạng. Ông Trump là 1 TT hiểu dân, thân gần dân. Ông sẽ làm cho nước 

Mỹ vĩ đại - Ông sẽ làm cho người có quyền bớt quyền và làm cho người nghèo bớt 

nghèo. Tuy cô đơn và sinh nhiều kẻ thù dĩ nhiên, nhưng sự thắng lợi mang nhiều 

kết quả tốt cho dân, 1 số từ phía ngoài sẽ đến với Trump và 1 số người từ trong sẽ 

phải đi ra. 

 Eric nói với ông Doug: “Cha tôi là nhà xây cất. Ông quá chán nản nhìn thấy 

xa lộ, cầu đường, phi trường càng xuống dốc tàn tạ. Một vách chỗ đổ rác ở 1 phi 

trường bị sập xuống và hàng tấn rác cứ đổ ập lên trên đã 5 năm không dọn sửa. Làm 

sao có thể như thế được?? Ông xem chương trình 60 Minutes của CBS nói về 

Nuclear program bị hỏng... Bố tôi quá ngạc nhiên, sao chính quyền lại cho biên tập 

1 chương trình về Nuclear của Mỹ có vấn đề cho cả thế giới biết? – Nhiều lắm, Và 

vì quá nhiều bất mãn nên bố tôi mới ra ứng cử. Ông đủ sống sung sướng, ông không 

cần tiền, ông nói chỉ mong tuổi già của ông còn hiến được chút gì cho quê hương. 

Ông mong thay đổi cho xứ sở được tốt hơn. Tôi lập lại hàng triệu lần là bố tôi 

không cần làm TT. Đã có rất nhiều chính trị gia nhờ cậy ông, và ông có thể giao 

dịch với bất cứ ai trên thế giới nếu ông muốn. Ông có hoàn toàn tự do. Ông không 

giàu bằng ai nhưng ông không cần tiền. “NBC đã hiến hàng nhiều trăm triệu cho bố 

tôi và cả chúng tôi vào chương trình 14-15 The Apprentice trong 2 hay 3 năm – và 

lần đầu tiên mà NBC bị từ chối bởi bố tôi khi họ hiến trả ông số tiền to lớn như vậy. 

 Eric kể, đi vận động cho bố bất cứ đâu, lái xe dọc đường, nhất là các tiểu 

bang Ohio, IOWA, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan,... anh thấy đầy sign TRUMP vẽ to trên 

vách nhà dân... Ngay cả các vùng quê hẻo lánh, thôn làng xa, anh vào thăm, anh 

cũng được hàng chục, hàng trăm rồi hàng ngàn người kéo đến bu quanh, chào mừng 

rất cảm động dù anh không phải là ứng cử viên TT!  Có lần nghe 1 ông chủ tiệm 

kính rất ái mộ bố Trump, anh ghé vào cám ơn. Trong nhà chỉ có 5,7 người, rồi xóm 

giềng từ từ kéo đến hàng chục, rồi hàng trăm, hàng ngàn người nghe anh nói. Trên 

vách nhà họ vẽ  hay treo chữ TRUMP thật to. Nơi các nhà máy, các trang trại đã đóng 
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cửa, các hãng xưởng đã bị dời ra nước ngoài cũng đầy dấu hiệu TRUMP trên vách cao 

“TRUMP - make America Great again!” anh vào cám ơn, đâu đâu anh và phái đoàn 

cũng được tiếp đón nồng nhiệt. Hiếm thấy sign của Hillary trên đường họ đi. Chắc 

họ đi cổ động ở những nơi dân sang, thành phố lớn?? 

Don, Eric và Lara, Kushner và Ivanka khi về gặp lại nhau đều tường trình cho 

nhau với hình ảnh, video quá hào hứng như thế, mà hỡi ơi, khi cùng xem TV thì 

không thể tưởng là sự khác biệt đến thế nào. Đi gặp dân là như thế, mà TV NBC, 

CNN, MSNBC, từ các studios các trung tâm tin tức, thì Hillary trên cao, 92-96% 

ông già tíaTrump dưới đáy của các Poll (từ 2% đến 6%). Các học giả thì nói là vì 

dân không hiểu ông Trump, Trump không hiểu dân (!) 

Eric nói, “Thật là quá sức trái ngược với những gì tất cả anh em trong gia 

đình tôi chứng kiến.”  

Jared Kushner và Brad Parscale (Campaign Digital Director) thường đi cùng 

và lúc nào Brad cũng nói theo những con số anh thu nhặt  rồi tính theo cách riêng 

nào đó, digital trên máy vi tính của anh, từ đầu cuộc tranh cử, tới giờ cuối anh vẫn 

nói “Trump sẽ thắng.” Cứ gặp mặt ông già là “Sir, you will win!” 

 

ng Doug viết: Politically Hillary có 960,000 người làm Poll, con số to nhất 

lịch sử Mỹ. Đọc sách, tôi.. không tin ở mắt mình, cái gì 960 ngàn người làm Poll cho 

bà Hillary? Và tôi “sửa mắt kiếng,” coi lại rất kỹ. Khi nói với xếp Tùng, ảnh hứ 1 

tiếng, nói “khùng nà, gần 1 triệu người làm Poll? Sao anh đọc không thấy? Mình 

biết 100 ngàn người đông thế nào không, mà nói gần 1 triệu? 

 Tôi đáp, Mai đã đọc kỹ nhiều lần và ông Doug còn thòng là chưa ai vượt qua 

bà ấy,và là “lần đầu tiên trong lịch sử” thì phải đúng thôi. Có lẽ tính toàn 50 tiểu bang, 

toàn xứ, từ chức vụ cao đến hàng tép riu bưng ghế, cắm đèn, quét sàn...Tôi không 

nhớ chỗ nào trong sách, nhưng quyết tìm cho ra và đưa ổng đọc, mới êm. {page 162- 
5th Para: “Politically she was unsurpassed. She had 960,000 poll workers, the largest “ground 
game” in American history!”}  

 Tất cả truyền thông DC, cựu  Tổng thống, DC, CH đều bỏ phiếu cho bà Hill, 96%  

dân chúng gửi tiền yểm trợ cho Hillary.  

Mà ông Trump thắng được thì phải là Thượng Đế đã sai ông xuống trần vào 

nước Mỹ đặt ông vào White House!! Cám ơn Trời!  

Ông Doug viết rằng về sau khi có kết quả, thì các tên làm Poll nói rằng họ 

phỏng vấn người người thật, nhưng tại người ta nói 1 đường, mà họ bỏ phiếu 1 ngã! (Vui quá 
thật!) 

=============================== 
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Đang Học Luật, đã có tài sản: 600,000 US$ 
 

 Mỗi tuần cô đều về WH thăm bố Trump, Melania và em Barron. 

 Cô có vẻ hiền, trả lời báo chí khôn ngoan là cô phải đối 

diện cuộc sống không hoàn toàn dễ ở học đường, nhất là nhiều 

tin tức xấu về bố cô, anh chị em cô, nhưng dẫu thiên hạ nói gì, 

đến thế nào, nhưng trong gia đình cô biết rõ sự thật, thành ra 

không còn là vấn đề. Cô chỉ mong chăm chú vào sự học cho tới 

thành công. 

 

================================ 
sinh March 20, 2006 

 Năm 2016 lúc bố Trump đắc cử Tổng Thống, cậu còn 

bé tí, đứng lúc thúc cạnh bố mẹ, coi yếu đuối, mới 3 năm 

lớn quá rồi. Thời gian qua nhanh. Tội nghiệp thằng bé, vậy 

mà  bọn cẩu tặc cũng chế diễu bé đủ điều, ngay cả cái tên 

Barron cũng lôi ra mắng là không xứng có. Bị chỉ trích quá 

bây giờ mới được yên. Tính ra ông già Trump sinh con 

khuôn mặt hao hao giống nhau hết. Chỉ có cô Tiffany là 

khác quá. 

=============================== 
,  sinh năm 1982 

vợ của Eric Trump,  cưới Eric năm 2014. 

Television Producer, N.Carolina State University, Int’l Culinary center 

ara Trump là 1 phụ nữ xuất thân từ trong 1 gia đình bình thường, với những 

công việc bình thường trước khi lấy Eric Trump năm 2014, luôn luôn tươi vui, năng 

động, hòa hiếu với toàn gia đình, tận tụy và phát huy năng 

lực khi được ông Trump chỉ định lo vận động ở tiểu bang 

North Carolina (là tiểu bang nhà của cô lớn lên!) sau cùng 

thắng lợi. 
Lúc nào cô cũng nhã nhặn cho là gia đình TRUMP bị làm 

nhục tối đa chẳng qua là vì họ ganh ghen với gia đình Trump. 

Cô luôn khen ngợi Melania hiểu chồng, tin tưởng là ông 

Trump muốn làm gì, ông cũng thành công. Thế nên từ đầu khi ông Trump công bố 

với toàn gia đình là ông ứng cử, Melania nói tuy bà không thích ông ứng cử, nhưng 
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ông ra thì ông sẽ thắng. Và suốt chiều dài hơn 1 năm cổ động, Melania cứ nhất định 

là ông thắng. Tuy các con làm việc cật lực và như Eric trình bày, nhưng mọi người 

chỉ lạ, phân vân vì hầu như các Poll, các trung tâm tin tức cứ nói là bà Hillary thắng 

mà còn thắng lớn nữa, làm mọi người cũng bị phân tán tinh thần, trong lúc đó, chỉ 

có bà Melania và Brad Parscale chỉ có 1 câu khẳng định khi gặp ông Trump “Mình 

không thể thua, Mình sẽ thắng” =  “Sir, you will win” “Sir, you win!” 

=============================== 

BRAD PARSCALE, sinh năm 1976 

University of TX SanAntonio – Magna Cum Lade Trinity college 

Campaign Digital Dr for Trump 

 – cao 6’82” – 1 con 

 

rad Parscale từng được Ông TRUMP thuê làm Campaign Digital Dr thắng lợi 

năm 2016. Và ông lại thuê anh làm công việc y vậy cho mùa bầu cử 2020. 

 Năm 2016 Brad hoạt động tích cực gần với Jared Kushner và anh tuyệt tài, 

những con số trên máy của anh bao giờ cũng cho kết quả là 

ông Trump thắng trong lúc ai cũng hoang mang không thể 

nào tin. 

 Ngay cả 11 giờ đêm cuối có kết quả, mặc dù bao nhiêu 

Poll cứ cho tin bà Hillary đang thắng lớn, Brad đi vòng vòng, 

gặp ông Trump ở đâu, anh cũng nói “Sir, you are winning” 

“Sir You will win” “Sir, You win!” 

 Nói chung, hầu như người nào trong gia đình hay thân 

cận với ông Trump, cả  ông Steve Bannon, Kellyanne Convay, Kushner, Ivanka, 

Don, Rick, Lara chỉ quá lạ không tin là tin tức đúng nhưng tinh thần cũng bị rất xao 

động. Chỉ có hai người, là bà Melania và Brad Parscale nói ông Trump sẽ thắng. Brad còn nói con 

số 306 Electro-votes nữa. Thật là giỏi quá sức. 

 

 hi tin chính thức được công bố, Brad nói với ông Trump, “Sir, you win!” 

Ông Trump cười, ôm nhẹ ngang người anh, “Cám ơn Brad, anh thật tài giỏi!” (you 

did a really good job Brad!) (Và sau đó ông dặn Brad mấy lần “Brad, đừng xuất hiện gần 

tôi nghe!” (vì Ông Trump chỉ cao 6’3 – mà Brad cao 6’8” lận!) 

 Brad nói với ông Doug là ông Trump mà thua, Camnpaign sẽ còn nợ anh 

những 4triệu rưỡi lận. 

 

================================= 
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Kellyanne Convay, sinh năm 1967 

Pollster & Political Consultant – 4 con 
Pt. & CEO of the Polling Co.Inc. – Tài sản: 30 Triệu 

Campain Mgr & Strategist cho ông Trump 
 

 ử gia Doug Wead viết rằng bất cứ ai trong WH cũng vui vẻ, giúp ông bất cứ 

việc gì ông cần, trong số có Acting Chief of Staff Mick Mulvaney, Billy Shine, 

Sarah Sanders, Stephanie Grisham, Kellyanne Convay. 

 Cô Kellyanne là phụ nữ đầu tiên có chức vụ là Campaign 

Mgr trong chiến dịch vận động cho ứng cử viên TT, ông 

D.Trump, đưa ông tới đắc cử. 

 Chồng của cô là George Convay, luật sư, 1 ngòi viết chống 

Trump khá mạnh trên NY Times. Báo chí Mỹ đều nói là hoặc cô bỏ 

việc lo cho ông Trump hoặc sẽ đi tới li dị với chồng. (Qua 

những lần DC đòi impeach TT, tên chồng bất nhân này viết là cầu cho TT bị 

impeach quick!! Vậy cuộc sống của cô không biết ra sao? Khó lắm nhỉ. Cô nhỏ 

nhắn, gầy xác, khác hẳn với chồng là cái bị nặng nề. 

  

 Về khuynh hướng chính trị khác nhau, người Mỹ, người Việt, MN biết 1 số 

gia đình có sự chia rẽ giữa cha mẹ và con, giữa bạn bè, giữa vợ chồng. Dĩ nhiên khó 

nhất là giữa vợ chồng. Sống chung nhà làm sao mà nói chuyện khi 100% chống 

nhau? Nhất là cô Kellyanne với chồng, cô là người hết sức tận trung, là người 

hoạch định chương trình cho cả 80 cuộc tập họp, thu thập tin tức, báo cáo với ông 

Trump. Và cô còn tiếp xúc với “phe địch” Campaign Mgr của Hillary, Robby 

Mook. 

 Cô thường đi với Eric Trump đến các hảng Thông Tấn chống đối về POLL giả 

của họ luôn ghi báo là Hillary đã thắng xa, Trump thua sát đáy. Cô hăng say, tận tụy 

làm việc tận tâm tận lực. Cô vốn gầy yếu, nhiều khi nhìn thây cô trên TV thấy cô xơ 

xác ốm nhom. 

 Buổi trưa ngày bầu cử, ông bà Trump cùng các con đến bỏ phiếu trong 1 

phòng phiếu trong trường 59 giữa Manhattan, nhiều người la om “NY ghét ông!” 

“chúng tôi ghét ông” = Gia đình ông bỏ phiếu cho ai vậy? = ông mĩm cười, đáp, 

“Khó dữ há!! (It’s tough!) 

 ô kể với ông Doug là buổi chiều trước khi có kết quả, cô gọi điện thoại cho 

Robby Mook, Campaign Mgr của bà Hillary. Ông ta làm plan dặn dò cô làm ra vẻ 

lịch sự, (nói về ông Trump thắng trước) “15 phút sau khi Trump thắng, thì thư ký bà 

Hillary sẽ gọi Trump cho bà Hill chúc mừng. Nếu bà Hillary thắng, trong 15 phút, 

bả sẽ lên TV nhận chức, chúng tôi sẽ mong được tin Trump qua cửa sổ. Nếu ổng 
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quá đau buồn không gọi, thì ổng và you phải chú ý đặc biệt về tin tức để làm đúng 

thủ tục.  

 Trước 1 hôm, Robby Mook đã viết email cho Kellyanne rõ ràng: Nếu Trump 

thua, nói ổng gọi cho Huma Abedin, ở số này...(cho số)... và Huma sẽ đưa điện 

thoại cho bà Hillary. Bà Huma là bạn gần nhất của bà Hill, khi dọn vào White 

House, bà Huma sẽ có 1 phòng trong ấy với Hillary. 

  

 à Hillary là người đàn bà có tâm địa ác độc. Nhân viên của bà nói rằng bà 

nhất định thuê nguyên cái dãy suite cao nhất trong Hotel Peninsula mà tất cả cửa sổ 

phải nhìn sang thấy được cảnh bên Trump Tower đổ sập hỗn loạn khi Trump gọi bà 

Hillary concede, rồi bà ta sẽ ung dung cùng chồng bước lên phi cơ (trên nóc hotel) 

bay đến phòng nghi lễ, nơi đã có hàng nhiều ngàn người vui mừng nôn nóng đợi Nữ 

Tổng Thống đến cử hành lễ trọng đại và kỳ diệu của đời bà! 

 (Trong lúc ông Trump khi ông Trump thắng - đã xé bỏ bài diễn văn do 

Stephen Miller viết, chỉ nói đơn sơ với lời an ủi, khi ông thấy nhiều người khóc quá 

vì Hillary thất cử!!) 

=============================== 
ụ ư ă

ở Florida 
ục sư Paula White rất được biết tiếng ở Florida. Bà làm Mục sư đã 30 năm, Bà 

kể với ông Doug Wead do đâu bà biết TT.Trump. Bà nói: 18 năm trước tôi được 

nhân viên tôi báo là tôi có điện thoại của Tỷ phú 

Donald Trump ở đầu giây. Tôi quá lạ. Nhưng khi nhận 

phone, tôi vô cùng ngạc nhiên, quả thật là ông. Ông Tỷ 

phú nói với tôi rằng ông rât xúc động thích các bài 

giảng trên TV của tôi. Ông kể thật đầy đủ 3 đoạn trên 

những bài kinh mà tôi đã giảng. Điều đó làm tôi thấy vui, 

hân hạnh. Ông nói với tôi về đạo với vẻ thành kính, về 

các Mục sư ông biết trong đời. Ông mời tôi đến gặp và 

cầu nguyện. Tôi thú thật là ngay từ lúc đầu tôi đã có ý nghĩ khác lạ về Ông Trump. Ông có trái 

tim lớn lạ kỳ. Tôi nghĩ là Chúa có mục đích cho ông làm. Ông (Doug) có thể nói tôi điên, 

nhưng đó là những gì tôi đã nghĩ về ông Trump từ lâu. 

  

 Bà kể là những lần bà đi đâu gặp Ông Trump, vào bất cứ đâu ông như làm 

chủ nơi đó. Ông phóng khoáng, vui vẻ với tất cả mọi người. Thiên hạ (không phải 

kính sợ) mà chào mừng, gọi tên ông, xin chữ ký, xin chụp hình, ông đều từ tốn, vui 

vẻ. 
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 Ngồi với ông, ông hay nói về các con 1 cách rất yêu dấu, ông nghe chuyện 

đau thương là ông móc cuốn check ra giúp, và cổ động mọi người có mặt làm theo. 

Một lần ông vào nhà thờ muộn, ông ngồi hàng cuối. Khi người đi collect tiền cúng, 

ông móc ra 1 xấp tiền bỏ vào thùng, rồi móc ra 1 xấp giấy 20$ phát cho những 

người quanh ông, đốc thúc, “Bỏ vào, cúng dường đi!” 

 Ông không chỉ mời tôi đến cầu nguyện cho ông hay gia đình ông, mà còn 

mời tôi đến cầu nguyện cho nhân viên của ông mỗi năm. Ông có đầy lòng tin kính 

ơn Trên. 

 Để đền công lao của bà, ông hỏi, “Tôi có thể làm gì cho bà? Bà có cần gì tôi 

không? Và bà Mục sư đáp: Cám ơn ông, tôi không cần tiền của ông, tôi đã có đủ tiền. Tôi 

không cần danh của ông, vì tôi cũng đã có đủ. Tôi chỉ cần phần linh hồn/tinh thần? (your spirit?) 

của ông! 
 

 hi ông Trump đắc cử, ông muốn mời Mục sư Paula White cầu nguyện ngày 

khánh thành lễ đăng quang. Bà đã không như người khác hãnh diện và ích kỹ - 

chính bà đã dịu dàng thuyết phục ông Trump mời nhiều người giảng đạo của tất cả 

các đạo, đen, trắng, Catholic, Protestant, Eastern Orthodic, Jewish. Và ông nghe 

theo lời cố vấn của bà. Nên tất cả đại diện các đạo có mặt như mình từng thấy trên 

TV đến cầu nguyện hôm đó. 

 

 ục sư Paula White, người phụ nữ đã hướng dẫn phái đoàn cầu nguyện cho 

ông Trump trong 18 năm qua đã hoan hỉ chia xẻ diễn đàn với bao đạo giáo khác, ta 

đủ thấy cảm phục con người thánh thiện này biết là dưòng nào. Và riêng Mục sư 

Jeffress đã cầu nguyện cho gia đình TT Trump sáng hôm ấy, chứ không phải bà. 

 

***** 
 MN xin chấm dứt bài đọc sách nơi đây với niềm vui trọn vẹn. Tuyệt vui khi được biết rõ 

hơn về gia đình TT Trump, nhất là bây giờ mới rõ là chàng rễ Jared Kushner không ngờ giỏi dang 

tài đức đến vậy. TT Trump thật là có phúc, con ruột đã quá giỏi, con rễ tuyệt tài ba!  

Cầu xin Ơn Trên phù trợ dẫn đường cho TT và chính phủ của Ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ 

đại thực sự, xứng đáng với sự hi sinh của ông và gia đình ông. 

MaiNguyen. 


