
 

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Được Đề Cử Cho Giải 
Nobel Hòa Bình 2021 
 
* Lê Ngọc Châu chuyển ngữ 
 
Lời phi lộ: Giống như Nghi sĩ Na Uy, người dịch ở Đức không liên quan trực tiếp đến chính trị hay bầu cử ở Mỹ cả. 
Chỉ thường xuyên theo dõi tình hình ở Hoa Kỳ nói chung vì có thân nhân và bạn bè sống ở USA từ sau 30.04.1975. 
Cũng chẳng phải "cuồng TT Trump hay cuồng chống Trump (sic)" như thấy hằng ngày qua emails phát tán trên liên 
mạng. Cá nhân tôi (là ví dụ) vì kiến thức và khả năng hạn hẹp nên đọc nhanh tin trên Net cho biết, tuy nhiên tôi 
nghĩ những người chỉ trích bất cứ ai đó có thể chưa chắc - nhấn mạnh có thể chưa chắc - hoàn hảo hay giỏi hơn 
"nạn nhân bị chửi, bị mạ lị" nên riêng tôi ít hoặc cố gắng tránh tham gia vào những tranh cãi không cần thiết vì thời 
giờ có hạn trong khi còn có bao nhiêu chuyện hữu ích khác để làm, bới lý do rất giản dị "ai giỏi người đó nhờ" và 
NẾU giỏi thật thì độc giả thầm lặng thế nào cũng dễ dàng nhận thấy qua emails gửi đi và nễ trọng tuy không nói ra. 
 
Thấy tin này được báo chí uy tín, các đài truyền hình lớn của Đức loan tải nên tôi chuyển ngữ, tóm lược giới thiệu 
để rộng đường dư luận. Nếu có sơ sót, mong hoan hỷ. Đa tạ (LNC). 
 

*** 
 

Giải Nobel Hòa bình cho Donald Trump? Tổng thống Mỹ lại được đề cử ! 

 

               
 
Một chính trị gia người Na Uy đề cử Tổng thống Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình. Nhưng ông ấy chỉ có 
thể nhận được nó sớm nhất vào năm 2021. 
• Bây giờ một chính trị gia Na Uy đã đề cử ông cho năm 2021 
• Giữa chiến dịch tranh cử chống lại Joe Biden, đây là tin tốt cho Trump 
 
Giải Nobel Hòa bình là giải Nobel duy nhất được trao ở Na Uy chứ không phải ở Thụy Điển. Các nghị sĩ có thời 
hạn đến ngày 01 tháng 02 hàng năm để đề cử các ứng cử viên. Người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 
10. 
 
Đối với giải Nobel Hòa bình năm nay, người chiến thắng mới sẽ luôn được công bố vào tháng 10, việc đề cử 
TT Trump đến quá muộn. Vào cuối tháng 2, Ủy ban Nobel Na Uy đã  thông báo rằng 317 ứng viên đã được 
đề cử trước thời hạn. 



 
Người tiền nhiệm của Trump, Barack Obama, đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009 vì "những nỗ lực 
đặc biệt nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc". 
 
* Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình bởi Nghị sĩ Na Uy 
 
Một chính trị gia dân túy cánh hữu từ Na Uy đã đề cử Tổng thống Mỹ Trump cho giải Nobel Hòa bình. Nhưng 
ông "không phải là người ủng hộ Trump lớn". Một thành viên của quốc hội Na Uy tuyên bố đã đề cử Tổng 
thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vào năm 2021. Christian Tybring-Gjedde từ Đảng Tiến bộ 
dân túy cánh hữu coi Trump là một trong những người chính chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những tiến trình 
hòa bình giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tiếp tục. Ông ta ấy đã viết điều đó trên trang 
Facebook của mình. 
 
Người Na Uy muốn đề cử Trump vì các dịch vụ của ông để giải quyết các xung đột toàn cầu. Tybring-Gjedde 
nói với Fox News: “Tôi nghĩ ông ấy đã làm nhiều hơn để mang lại hòa bình giữa các quốc gia so với 
hầu hết những người được đề cử giải Nobel Hòa bình khác". 
 
Tybring-Gjedde không chỉ là thành viên lần thứ tư của Quốc hội Na Uy, nhưng ông cũng còn là chủ tịch phái 
đoàn Na Uy tham gia Đại hội đồng NATO. Tuy ông Tybring-Gjedde "không phải là người ủng hộ Trump lớn" 
nhưng trong lá thư đề cử Trump của mình, Tybring-Gjedde đã viết rằng Donald Trump đóng vai trò quyết 
định trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Israel.  
Ông Tybring-Gjedde nói: “Thỏa thuận có thể mở đường cho một nền hòa bình lâu dài giữa nhiều 
nước Ả Rập và Israel. 

 

* Cố vấn của Trump coi ông ta là "người đi trước (Spitzenreiter / front runner)" 

Cố vấn của Trump hy vọng rằng Ủy ban Nobel sẽ có thể đánh giá những gì Trump đã đạt được trên bình diện 
quốc tế và không vấp phải những định kiến đã có đối với Tổng thống Hoa Kỳ. 

Donald Trump vui mừng về đề cử giải Nobel Hòa bình. Phản ứng của Donald Trump đối với đề cử cho năm 
2021 rất khiêm tốn và chỉ viết trên Twitter: “Cảm ơn!” Ở giữa chiến dịch tranh cử chống lại Joe Biden, 
việc Trump được đề cử tất nhiên là một tin tốt. 

Trump đã trả lời đề cử trên Twitter: “Cảm ơn!” Ngoài ra, Tổng thống Mỹ đã tweet lại một số Links nối kết đến 
các báo cáo truyền thông và các dòng tweet chúc mừng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Kayleigh McEnany nói 
với Fox News, "Tổng thống này đã tạo ra hòa bình trên toàn thế giới." 

Cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Robert O'Brien, ngay lập tức đưa Tổng thống Mỹ lên làm "người dẫn đầu" 
cho Giải Nobel Hòa bình sau công bố thỏa thuận giữa Israel và Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập). 

Bản thân Trump năm ngoái đã từng nói rằng ông sẽ nhận được giải Nobel “vì nhiều thứ” - “nếu giải được trao 
một cách công bằng, nhưng không phải vậy”. Người tiền nhiệm của Trump, Barack Obama, đã được trao giải 
Nobel Hòa bình vào đầu nhiệm kỳ của ông. 

Vì Tybring-Gjedde là thành viên quốc hội của một quốc gia có chủ quyền nên ông ta được phép đề cử. 
Thường có khoảng 300 đề cử được đệ trình lên Ủy ban Giải thưởng Nobel mỗi năm. Đề cử cho Giải Nobel Hòa 
bình năm nay 2020 đến quá muộn, người chiến thắng mới luôn được công bố vào tháng 10. 

Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dự định ký một thỏa thuận tại Toà Bạch Ốc vào ngày 15 
tháng 9 năm 2020 để bình thường hóa quan hệ của họ, mà họ đã công bố vào giữa tháng Tám. Tổng thống 
Mỹ Trump đang trông đợi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương 



quốc Ả Rập Thống nhất, Abdullah bin Said, cho dịp "lịch sử" này, một nhân viên cấp cao của Toà Bạch Ốc cho 
biết hôm thứ Ba. Thỏa thuận sẽ đưa Emirates trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba, sau Ai Cập và Jordan, hiện có 
quan hệ ngoại giao với Israel. Đổi lại thỏa thuận này, Israel đình chỉ kế hoạch sáp nhập các khu vực ở Bờ Tây 
bị chiếm đóng, nơi mà người Palestine đòi cho một quốc gia riêng của họ. 

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu cho biết vào tối thứ Ba:  
"Tôi tự hào sẽ đến Washington vào tuần tới theo lời mời của Tổng thống Trump và tham dự buổi lễ lịch sử tại 
Toà Bạch Ốc về việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất." (Theo 
Tsp , dpa) 
 

 

*   ©  Lê Ngọc Châu chuyển ngữ & tóm lược - NamĐức, chiều ngày 11.09.2020 + hình internet. 
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