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Sự tan nát của quốc gia Hoa Kỳ
đang xảy ra trước mắt của
chúng ta như một cuốn phim
quay chậm. Khởi đầu từ hơn ba
tháng trước, khi trận dịch
coronavirus lan tràn tới Hoa Kỳ,
mức người lây bệnh và tử vong
đã lên đến mức kinh hoàng
không tưởng tượng nổi.
Cho đến ngày thứ sáu 29 tháng
5, đã có 1,748,000 người nhiễm
bệnh này và 102,500 người
chết. Con số người chết do trận
dịch như vậy đã vượt quá mức
tổng cộng binh sĩ Hoa Kỳ thiệt
mạng trong hai cuộc chiến
Triều Tiên và Việt Nam cộng
lại.
Và tuy gần đây, mức lây bệnh
đã chậm lại tại vài tiểu bang
như New York, New Jersey,
Massachusetts, Texas, một số
tiểu bang khác vẫn thấy mức
lan bệnh tăng cao. Hầu hết các
tiểu bang đã bắt đầu cho mở
cửa lại các công xưởng và dịch
vụ, cũng như cho hoạt động lại
các tiệm ăn, cửa hàng có nhiều
người đến như các dịch vụ làm
tóc, móng tay v.v.., mức lây
bệnh nhiều phần sẽ tăng
nhanh trở lại khi mọi người tiếp
xúc nhiều và khó giữ chuyện
cách ly hay đeo khẩu trang.
Nếu một đợt sóng lan bệnh
khác nữa trở lại, nhất là vào
mùa thu và mùa đông năm
2020 này, khi coronavirus
hoành hành nhiều hơn nữa,
cộng với dịch cúm và nhiều loại
cực vi trùng khác thường thấy
trong mùa đông. Nhiều phần
mức nhiễm bệnh sẽ tăng cả vài

triệu người nữa và số người
chết sẽ lên đến hai hay ba trăm
ngàn người dễ dàng.
Thuốc chích ngừa hiện nay đã
được khảo cứu với hai hay ba
chục công ty thi đua để đem
đem ra thị trường. Nhưng
nhanh lắm cũng phải đến cuối
năm 2020 hay sang đầu năm
2021 may ra mới có thuốc chích
ngừa. Và hiệu quả cũng chưa
biết có được bao nhiêu để ngăn
chặn mức lây bệnh của
coronavirus. Cũng thế, thuốc
dùng để chữa bệnh hiện nay
mới chỉ có thuốc remdesivir mới
gần đây được chấp nhận để
dùng trong nhà thương cho
những bệnh nặng nhất, tuy
nhiên hiệu quả cũng tùy trường
hợp và làm cho thời gian ở
trong bệnh viện ngắn hơn vài
ngày, chưa phải là thần dược,
dùng để trị bệnh hết ngay trên
đa số bệnh nhân, như thuốc
kháng sinh chữa nhiễm trùng ta
thường thấy.
Thuốc
loại
như
hydroxychloquine, được Trump
hô hào và dùng thử cho chính
mình để ngừa bệnh, với những
khảo cứu gần đây cho thấy
không hiệu quả gì, trái lại còn
gây ra nhiều biến chứng hơn là
có lợi cho bệnh nhân.
Các hãng thuốc cũng đang gia
công để kiếm được thuốc uống
để trị và ngừa coronavirus như
thuốc Tamiflu để trị cúm.
Nhưng vẫn chưa có thuốc nào
tìm ra được và nếu có hiệu quả,
cũng phải thử còn lâu mới có
thể mang ra thị trường được.
Như thế, hiện nay vẫn chưa có
cách thức nào hiệu quả để
chữa trị và ngừa bệnh. Nhiều
phần coronavirus sẽ tiếp tục
gây bệnh cho đa số dân chúng

Hoa Kỳ trong vòng một hay hai
năm đến. Và người nào may
mắn, sẽ ít có triệu chứng. Người
nào do bản chất cơ thể dễ
nhiễm bệnh và khi bị lây sẽ bị
nặng và dễ chết nếu già tuổi
hay có nhiều bệnh kinh niên
khác như áp huyết cao, tiểu
đường, bệnh gan, bệnh thận
v..v..
Theo một khảo cứu gần đây
của đại học Columbia, mức tàn
phá của coronavirus trên xã hội
Hoa Kỳ với số tử vong quá cao
với cả hơn trăm ngàn người
chết, thực ra chỉ vì chính quyền
Trump quá chậm trễ trong
những biện pháp đối phó. Theo
khảo cứu này, chỉ cần Trump ra
lệnh đóng cửa bắt dân ở nhà
trên toàn quốc, chỉ cần sớm
hơn một tuần lễ, số người chết
sẽ giảm đi 36,000 người. Và
nếu Trump ngay từ đầu khi
Trung Hoa đang có dịch tại
thành phố Vũ Hán, cho sửa
soạn ngay và kiểm soát không
để dân Tàu từ Vũ Hán lọt sang
nổi Hoa Kỳ, bệnh dịch Covid19 này sẽ xảy ra rất ít tại Hoa
Kỳ và không gây ra tai họa trầm
trọng như hiện tại.
Tội lỗi của Trump là ngay từ
đầu đã tìm cách để trấn an dân
chúng
và
coi
thường
coronavirus, coi như đây chỉ là
loại cảm cúm thường, sẽ biến
mất sai ít lâu, không còn dấu
tích gì! Trong những tuần lễ đầu
của tháng 2/2020, khi Trung
Hoa đang bị nặng và Hoa Kỳ
chưa thấy bệnh này hiển hiện,
Trump tuyên bố mọi sự bình
thường, kiểm soát được dễ
dàng, không có gì đáng lo ngại.
Ngay cả khi thấy bệnh đã lây tại
Hoa Kỳ vào đầu tháng 3/2020,
Trump cho đóng cửa phi trường

không cho dân Trung Hoa sang
Hoa Kỳ, lệnh này cũng chỉ áp
dụng cho người không có quốc
tịch Hoa Kỳ. Hàng vài chục
ngàn người Mỹ gốc Tàu, mang
quốc tịch Hoa Kỳ, vẫn vào trở
lại Mỹ sau khi ăn Tết tại Vũ Hán
sau khi Trump ra lệnh đóng cửa
phi trường. Và chính những
người Mỹ gốc Tàu này đã mang
coronavirus để lây cho dân
chúng Hoa Kỳ tại các thành
phố lớn có nhiều người Tàu ở
như Seattle, Los Angeles, San
Francisco, Chicago v..v..
Đáng nhẽ ngay từ đầu , khi cho
đóng cửa phi trường, tất cả mọi
người từ Tàu nhất là từ Vũ Hán
trở lại Hoa Kỳ, đều bị giữ
quarantine hai tuần lễ và cho
theo dõi thường xuyên xem
người nào có bệnh hay lây sang
cho người khác là cô lập hóa
ngay. Trump trái lại vẫn để cho
dân Mỹ gốc Tàu này đi tứ tán
khắp nơi và bắt đầu truyền
bệnh! Đây là sai lầm căn bản
đầu tiên đã làm cho Hoa Kỳ
mắc họa Covid-19 như hiện
nay.
Điều sai lầm và thiển cận này
xảy ra được chỉ vì khi mới nhậm
chức vào đầu năm 2017,
Trump đã phá hủy hết những gì
Obama để lại. Một ủy ban
Obama thiết lập trong hội đồng
an ninh quốc gia là ủy ban
chuyên môn để ngăn ngừa và
đối phó với các trận dịch. Cơ
quan này được thành lập sau
khi có những trận dịch như
Ebola hay cúm H1N1 thời
Obama và có nhiệm vụ đề
phòng và thảo sẵn kế hoạch
đối phó với các trận dịch tương
lai. Khi Trump lên, những gì
Obama để lại Trump ra lệnh
giải tán hết. Nên ủy ban để

ngừa đại dịch này với các
chuyên gia bị cho về vườn cả.
Và khi trận dịch thực sự kéo
đến, không còn ai có chuyên
môn hay có trách nhiệm để đối
phó với trận đại dịch.
Một điều tệ hại khác của Trump
là cơ quan CDC, Center for
disease control. Thời Obama,
CDC là cơ quan hàng đầu trên
toàn cầu về vấn đề các bệnh
truyền nhiễm, được trọng nể
khắp nơi. Nhưng khi Trump lên,
giám đốc CDC bị đuổi, các
nhân viên ưu tú hoặc bị cho về
vườn hay chán nản từ chức, cơ
quan này chỉ còn lại toàn những
kẻ bất tài do Trump bổ nhiệm.
Kết quả khi Covid-19 xảy ra, cơ
quan CDC lúng túng không biêt
làm gì. Chỉ có chuyện lập ra
test để thử về coronavirus cũng
làm hỏng, phải làm lại, kết quả
bị chậm trễ cả gần hai tháng
trời. Các nhà thương hay clinics
không có test để thử, không
định được bệnh coronavirus
nên không cô lập hoá người
bệnh hay tìm người tiếp xúc gọi
là contact tracing.
Kết quả chỉ vì CDC bất tài, làm
hỏng việc nên bệnh dịch cứ thế
mà lan tràn khắp nơi. Tội này
không phải nhỏ. Trump qui tội
cho CDC để gỡ tiếng cho mình.
Nhưng thực sự vì Trump chỉ vì
lòng thù hằn Obama, đã đuổi
hết người giỏi được Obama bổ
nhiệm trước kia và Trump có tội
là đã cho kẻ bất tài lên nắm
trọng trách tại CDC! Thực sự ra
cũng chỉ vì Trump là kẻ bất tài,
thiếu tư cách nên những người
làm việc với Trump cũng chỉ
còn toàn những kẻ thiếu tài và
thiếu tư cách! Nên không phải
chỉ riêng cơ quan CDC, tất cả
những nhân vật trong chính

quyền, từ nội các của Trump
đến những chức vụ khác, cũng
chỉ toàn những người không tài
cán gì và thiếu hẳn tự trọng
cũng như tư cách!
Trong việc qui tội cho trận dịch
Covid-19, Trump đứng đầu sổ,
chỉ vì không chịu ý thức được
tầm nguy hiểm của coronavirus
và tìm cách để trấn an dân
chúng và nhắm mắt làm ngơ,
mất đi hai tháng trời không sửa
soạn và làm gì để đối phó với
trận dịch hoành hành.
Nhưng lý do tại sao để Trump
chối bỏ tầm mức quan trọng
của trận dịch như thế? Đó chỉ là
vì Trump không muốn chỉ số
Dow Jones xuống dốc khi thị
trường thấy được mức tàn phá
của coronavirus! Nhưng cũng
vô ích vì để đối phó với virus
này, cách duy nhất là đóng cửa
tất cả để tránh lây bệnh. Và dĩ
nhiên kinh tế xuống thảm hại.,
thị trường chứng khoán cũng
vào thị trường gấu ngay.
Kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đã
xuống ở mức gần ngang hàng
với thời Đại Khủng Hoảng
Depression của thập niên 30’s.
Mức thất nghiệp hiện nay đã
lên đến hơn 40 triệu người, tỷ lệ
thất nghiệp tháng tới nhiều
phần sẽ leo lên mức 20%,
không thua gì mức 25% của
thập niên 30’s. Federal
Reserve Bank bơm tiền như
nước, in tiền không kịp để giữ
kinh tế cho chạy đều! Lãi xuất
đã xuống mức zero, có thể sẽ
dưới số âm nay mai!
Hiện nay Federal Reserve đã
cho bơm tiền bằng cách mua
trái phiếu vô giới hạn, bỏ xa thời
của Bernanke năm 2008. Quốc
Hội cũng đã tung tiền ra hơn 3
trillion, phát không cho dân và

cho business. Nhưng cũng
chưa đủ, sẽ phải tung ra vài
trillion nữa trong những tháng
tới. Có nghĩa ngân sách hiện
nay không phải chỉ thâm thủng
vài trăm tỷ Mỹ Kim lẻ tẻ, nhưng
sẽ là cả chục ngàn tỷ Mỹ Kim
dễ dàng.
Xã hội Hoa Kỳ cũng bắt đầu rối
loạn và tan nát với Trump! Lý
do là trận dịch Covid-19 có tác
động mạnh nhất trên thành
phần dân chúng nghèo, da
màu. Các vùng ghettos dân
đen ở dĩ nhiên đông đúc, không
giữ chuyện cách ly được nên
dân đen lây bệnh nhiều nhất.
Những người làm việc loại tối
cần như bán hàng tại chợ, dân
xẻ thịt ở lò thịt toàn dân đen dân
Mễ, bị lây bệnh rất nhiều vì làm
việc sát nhau, dễ bị truyền
bệnh. Hơn nữa khi bị bệnh
nặng vào nhà thương, dân đen
dân Mễ không được chăm sóc
cẩn thận nên dễ chết hơn. Kết
quả số tử vong của dân da màu
chiếm đến hàng 70% trong khi
dân trắng chết ít hơn.
Về kinh tế, dân nghèo da đen
và Mễ bị thiệt hại nhiều hơn cả.
Lý do là dân trắng học thức cao
hơn có thể làm việc ở nhà bằng
computer, dân nghèo làm toàn
những nghề như chạy bàn, làm
bồi, nấu bếp, làm lao động, dĩ
nhiên bị sa thải nhiều hơn. Dù
có được chính phủ cho tiền
1200 Mỹ Kim, cũng không thấm
vào đâu. Những cảnh mất nhà,
ra đường thành homeless sẽ
làm dân nghèo lại càng nghèo
hơn và bất mãn hơn.
Vì thế không lạ gì với các vụ
cảnh sát giết dân đen như tại
Minneapolis, cảnh sát bắt
George Floyd da đen và dùng
đầu gối đè lên cổ làm chết xảy

ra tuần trước đã làm dân đen
nổi điên và xuống đường biểu
tình, đập phá và đốt nhà, đốt
xe, hôi của suốt mấy ngày vừa
qua. Với video quay được cảnh
giết người dã man như trên
chiếu khắp nơi trên TV, hơn
150 thành phố lớn của Hoa Kỳ
đã xảy ra những vụ nổi loạn của
dân đen xuống đường và đốt
phá trong cuối tuần vừa qua.
Điều tệ hại hơn cả là Trump đã
dùng Twitter để hô hào dùng vũ
lực để đối phó, nhắc lại lời của
một tay cảnh sát trưởng kỳ thị
hạng nặng tại Miami năm 1967
tuyên bố: “Khi chúng nó hôi
của, chúng tôi bắn bỏ”. Tuyên
bố này của Trump đã bị chính
Twitter cảnh cáo, cho đi kèm lời
nhận xét là Trump đã hô hào
bạo động! Nhưng điều này cho
thấy rõ ràng Trump là kẻ kỳ thị,
đứng hoàn toàn về phe của
những kẻ white supremacists,
Ku Klux Klan.
Trump năm 2016 được phiếu
của những nhóm này, cũng như
đa số cảnh sát thích những hô
hào cực hữu của Trump. Nên
Trump tìm cách ủng hộ cảnh
sát tối đa và đe dọa sẽ dùng
quân đôi National Guard để đối
phó trên khắp các tiểu bang
đang có bạo động và để đàn áp
dân đen biểu tình cũng như đốt
phá hay hôi của.
Hành động cũng như những
tuyên bố của Trump như thế sẽ
đưa đến chuyện gia tăng bạo
động hơn nữa trên khắp các
thành phố lớn của Hoa Kỳ.
Mặc dù chưa rộng lớn như thời
thập niên 60’s khi dân đen
xuống đường biểu tình đòi nhân
quyền với Martin Luther King,
nhưng phong trào này của dân
đen chống với kỳ thị và dã man

của cảnh sát đối với dân đen
nhiều phần sẽ lan bùng hơn
nữa.
Với Trump nhắm vào tranh cử
cuối năm 2020 này, trông cậy
vào dân trắng kỳ thị bỏ phiếu
cho Trump, Trump sẽ dùng
chiêu bài “luật lệ và trật tự” để
đàn áp dân đen mạnh hơn. Khi
đó xã hội Hoa Kỳ sẽ nổ tan với
cảnh nổi loạn, đốt phá của dân
đen lớn mạnh và lan rộng hơn
nữa trên khắp các thành phố
lớn nhất của Hoa Kỳ.
Như thế Hoa Kỳ đang đi vào
con đường tan nát, với trận dịch
Covid-19 hoành hành có thể
gia tăng giết hại cả triệu người.
Kinh tế cũng đang ở đáy vực
thẳm với thất nghiệp như thời
Đại Khủng Hoảng. Và xã hội
đang bốc cháy khắp nơi do nạn
kỳ thị và đàn áp dã man của
cảnh sát. Con đường xuống
dốc không phanh này có kìm
hãm và giải quyết được hay
không? Chúng ta sẽ phải chờ
đến tháng 11 với cuộc bầu cử
sắp đến để biết được câu trả lời
rõ ràng hơn.
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