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35 sự thật thú vị ít người biết về 

Tổng thống Obama 

Hẳn rất nhiều người đều vô cùng yêu quý Tổng thống Mỹ Barack Obama thế nhưng chắc chắn 

còn nhiều điều mà bạn chưa hề biết về vị tổng thống đáng kính này. 

1. Tổng thống Mỹ Barack Obama sinh ngày 4/8/1961 tại Honolulu, Hawaii. 

Mẹ ông là người da trắng, cha ông là người Kenya. Họ gặp nhau khi cùng học 

tại trường Đại học Hawaii ở Manoa, sau khi cha ông Obama nhận được học 

bổng. 

2. Khi Obama mới lên 2 tuổi, cha mẹ ông đã ly dị. Ông sống ở Indonesia 4 

năm với mẹ và bố dượng. Sau đó, ông quay lại Hawaii để sống cùng ông bà. 

 
 Obama chụp ảnh cùng ông bà. 

3. Tên của ông Obama trong tiếng Swahili có nghĩa là "người được ban phước lành". 

4. Ở nhà, ông Obama được ông bà gọi bằng nickname dễ thương là "Bear" và 

"Bar". Trước khi vào đại học, Obama cũng thường được gọi bằng cái tên thân mật 

Barry.  

5. Obama có sở thích sưu tập truyện Spider-Man và Conan. 

6. Khi còn học trung học, Obama còn được biết đến với tên gọi "O'Bomber" vì kỹ năng 

chơi bóng rổ cực kỳ xuất sắc. 
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 Ông Obama chơi bóng rổ rất giỏi. 

7. Món ăn yêu thích của Tổng thống Obama là món mì ống sợi nhỏ cùng tôm do vợ nấu. 

8. Vào năm 2006, ông Obama từng giành giải Grammy cho album thu âm hay nhất cho 

cuốn tự truyện "Dreams from My Father" (Những giấc mơ từ cha). 

9. Ông Obama thuận tay trái. 

10. Obama rất thích Harry Porter và chưa từng bỏ sót tập nào. 

11. Ông Obama sở hữu một đôi găng tay của huyền thoại đấm bốc Muhammad Ali. 
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 Bức ảnh thời còn trẻ của Obama. 

12. Thời niên thiếu, ông từng làm việc ở tiệm kem Baskin-Robbins. 

13. Món ăn vặt ưa thích của Obama là những thanh sô cô la bơ đậu phộng. 

14. Khi còn ở Indonesia, ông đã từng ăn thịt rắn và châu chấu nướng. 

15. Ông Obama có thể nói tiếng Tây Ban Nha. 

16. Tổng thống Mỹ thích uống trà dâu lạnh. 

17. Ông đã từng hứa với bà Michelle rằng sẽ cai thuốc lá trước khi chạy đua làm tổng 

thống vào năm 2008 nhưng điều đó đã không xảy ra cho đến năm 2010. 

 

 
 Vợ chồng Tổng thống Obama. 

18. Khi còn ở Indonesia, ông từng nuôi 1 chú khỉ có tên là Tata làm thú cưng. 
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19. Tổng thống Mỹ có thể đẩy tạ nặng 90kg. 

20. Cuốn sách ưa thích của Obama là Moby-Dick của tác giả Herman Melville. 

21. Bộ phim ưa thích của ông Obama là Casablanca và One Flew Over the Cuckoo's 

Nest (Một lần bay qua tổ chim cúc cu) 

22. Obama từng nộp hồ sơ để xuất hiện trên lịch của trường Đại học Harvard trong thời 

gian theo học tại đây nhưng bị một hội đồng toàn nữ từ chối. 

23. Những bài nhạc yêu thích của Obama là của Miles Davis, Bob Dylan, Bach và The 

Fugees. 

24. Vào ngày hẹn hò đầu tiên, ông Obama đã đưa bà Michelle đi xem bộ phim Do The 

Right Thing của đạo diễn Spike Lee. 

 

 
 Gia đình hạnh phúc của người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. 

25. Ông không uống cà phê và hiếm khi uống rượu. 

26. Ông sở hữu 4 đôi giày màu đen giống hệt nhau. 

27. Obama cho biết thói quen xấu nhất của ông là liên tục kiểm tra chiếc điện thoại 

BlackBerry của mình. 

28. Obama dùng 1 chiếc MAC của Apple. 

29. Mỗi tuần, Tổng thống Obama lại cắt tóc một lần với mức giá 21USD 

(khoảng 460.000 đồng). 

30. Một loại bia ở Kenya được đặt theo tên Obama. 
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 Nụ cười tươi rói, quen thuộc của vị tổng thống Mỹ. 

31. Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên sử dụng Twitter.  

32. Ba người đàn ông mà ông Obama ngưỡng mộ là Mahatma Gandhi, 

Abraham Lincoln, và Martin Luther King, Jr. 

33. Tổng thống Mỹ từng được nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2009 "cho 

những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa 

các dân tộc". 

34. Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên ủng hộ hôn nhân đồng giới. 

35. Nếu không phải là chính trị gia, ông Obama mong muốn mình có thể trở 

thành một kiến trúc sư. 

(Tổng hợp theo Telegraph) 

Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ 
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