Trăm tội đổ đầu Trump
Khuất Phong Nguyễn Đình
Phùng
Dân chúng Hoa Kỳ hiện nay đã
bắt đầu ý thức được rõ ràng
nhất. Là hàng trăm tai họa khác
nhau cho Hoa Kỳ, đủ loại đủ
kiểu, từ vĩ đại không tiền
khoáng hậu như Covid-19, kinh
tế đi vào đại khủng hoảng
Depression, đến những chuyện
gần đây nhất là Trump chối và
ỉm đi việc Nga đặt tiền thưởng
cho quân Taliban nào giết được
một người lính Mỹ tại
Afghanistan. Tất cả những tai
họa này đều có thể qui cho
người cầm đầu quốc gia. Và
người đó chính là Trump!
Trận dịch Covid-19 tiếp tục gia
tăng. Cho đến ngày thứ sáu 26
tháng 6, đã có 2 triệu rưởi người
Hoa Kỳ mắc bệnh và 120,000
người chết. Dù bệnh dịch giảm
đi tại các thành phố phía Bắc
như New York, New Jersey,
Massachussetts, các tiểu bang
phía Nam như Texas, Florida,
Arizona vì mở cửa quá sớm do
các thống đốc Cộng Hòa nịnh
bợ muốn lấy lòng Trump, đã
thấy bệnh dịch hoành hành gia
tăng khủng khiếp.
Trong khi các quốc gia Âu
Châu bị dịch Covid-19 tàn phá
trước kia như Ý, Đức, Pháp, Tây
Ban Nha đã gần như chặn đứng
được dịch bệnh, riêng tại Hoa
Kỳ, chỉ vì Trump làm bẫy làm
bạ và hoàn toàn chối bỏ trách
nhiệm, nên Covid-19 gia tăng
tối đa. Hoa Kỳ hiện đang bị các
quốc gia khác khinh miệt và
chế nhạo, có tiếng là siêu
cường, mà chỉ vì có Trump là

tổng thống nên việc đối phó với
coronavirus đã thua cả những
quốc gia đệ tam.
Âu Châu dự định sẽ cấm công
dân Hoa Kỳ vào các quốc gia
Âu Châu vì sợ làm lây bệnh ,
nhưng cho phép quốc gia
Uganda của Phi Châu, đã chặn
đước Covid-19, có thể bay vào
Âu Châu không bị cấm cản như
dân Mỹ. Có nghĩa hiện nay,
Hoa Kỳ do Trump lãnh đạo đã
thua cả xứ Phi Châu Uganda!
Theo một khảo cứu của đại học
Columbia trước đây, nếu chính
quyền Trump thi hành chính
sách đóng cửa và cách ly mọi
người, chỉ sớm hơn một tuần lễ,
số người chết vì bệnh dịch có
thể giảm đi 36,000 người. Đây
là ước tính trước khi số người
chết vì Covid-19 lên đến con số
100,000 người chết. Nay với
con số chết tăng nhanh hơn,
trách nhiệm của chính quyền
Trump vì ngu xuẩn chối bỏ tầm
quan trọng của coronavirus
trong hai tháng đầu tiên, đã làm
chết nhiều hơn cả 5, 6 chục
ngàn người.
Tội lỗi của Trump là ngoan cố,
nhất định không chịu đeo
mask, không chấp nhận là
bệnh dịch lây dễ dàng. Và
Trump sẵn sàng hy sinh sức
khỏe hay cả mạng sống của
những người ủng hộ mình, vẫn
tiếp tục tổ chức càc buổi vận
động bầu cử với cả chục ngàn
người tham dự, không cần biết
đến là sau đó sẽ có bao nhiêu
người bị lây bệnh vì đến tham
dự buổi vận động bầu cử của
Trump.
Như buổi Trump tổ chức tại
Tulsa, Oklahoma tuần trước,
tưởng sẽ có 19,000 người đến
chật ních hội trường. Ai dè chỉ

có 6200 người đến, với lầu trên
hội trường trống trơn không ai
ngồi. Nhưng 6200 người quá
khích ủnh hộ Trump, không ai
đeo khẩu trang, đứng sát nhau,
hò hét văng nước miếng tứ
tung, sẽ làm cho virus bay khắp
nơi khắp chốn. Và nhiều phần
sẽ làm lây bệnh Covid-19 cho
cả ngàn người và trong vài tuần
lễ sắp đến, sẽ có cả trăm người
có thể sẽ thiệt mạng vì lây bệnh
chỉ vì ngu dại đến hội trường
ủng hộ Trump, hy sinh mạng
sống của mình!!!
Mấy ngày sau đó, Trump lại
làm buổi vận động bầu cử khác
tại một nhà thờ tại Arizona,
cũng có cả ngàn người đến
tham dự, cũng thế, không ai
đeo mask, các bích chương
khuyến cáo đứng cách xa nhau
bị nhân viên ban vận động bầu
cử của Trump xé bỏ. Không ai
giữ gìn gì những phương cách
ngừa bệnh dịch, không mask,
đứng sát nhau, nhiều phần vài
tuần lễ nữa cũng sẽ có cả trăm
người mắc bệnh!
Tệ hại hơn cả là những tiểu
bang như Arizona, Oklahoma
là những tiểu bang đang bị
Covid-19 tăng gia nhanh khủng
khiếp. Và chỉ cần một hay hai
người tham dự có virus trong
người nhưng hoàn toàn không
có triệu chứng, sẽ làm lây bệnh
cho cả vài trăm người đứng gần
dễ dàng.
Hiện nay những khám phá mới
về Covid-19 cho biết 80%
người mắc bệnh có thể không
có triệu chứng gì, nhưng làm lây
bệnh. Đặc biệt một số người gọi
là super seeders, có khả năng
truyền bá bệnh mạnh mẽ. Chỉ
càn đứng gần những người này
và thở hít không khí có nước

miếng của họ khi nói chuyện,
cũng sẽ bị lây bệnh ngay. Vì thế
những buổi tổ chức vận động
bầu cử của Trump, trong hội
trường có máy lạnh làm không
khí chuyền qua chuyền lại,
không được lọc hay pha với
không khí ngoài trời, sẽ làm
virus bay tứ tung và lây bệnh
cho cả ngàn người dễ dàng.
Nhưng Trump đâu cần biết đến
những điều này. Chỉ làm sao
Trump đứng diễn thuyết được
vỗ tay, được tán tụng, để được
thống khoái là có cả ngàn người
sùng bái, vinh danh là Trump
sướng rồi! Sống chết mặc bay.
Ai ngu chết ráng chịu!
Hiện nay các thăm dò dư luận
polls, đều cho thấy Trump thua
điểm Biden nên Trump thấy
cần phải vận động tranh cử
nhiều hơn và dùng các cuộc
rally, hô hào dân chúng ủng hộ
Trump đến đông đảo để nghe
Trump nói và hò hét. Nên mặc
dù biết mười mươi là có thể sẽ
làm lây dịch bệnh nhiều hơn,
Trump vẫn mặc kệ để tổ chức
thật nhiều từ đây đến tháng 11,
để hy vọng gỡ lại điểm với
Biden và khích động nhóm dân
căn bản gọi là base đi bầu đông
đảo để bỏ phiếu cho Trump.
Đây sẽ là cái tội lớn của Trump
nếu vì thế mà số dân tại các
vùng miền Nam, trước giờ vẫn
ủng hộ Trump, sẽ mắc bệnh
nhiều hơn và chết nhiều hơn
nữa, chỉ vì tham dự các buổi
rally này của Trump! Điều trái
khoáy là đây có thể sẽ đem lại
phản ứng ngược. Lý do là trong
mấy tháng đầu của Covid-19,
các tiểu bang Đông Bắc,
California, Washington state là
các vùng bị nặng hơn cả và dân
chết nhiều do dịch bệnh tại các

vùng này, đặc biệt tại New York
City.
Nhưng các tiểu bang này gọi là
blue states, tức theo Dân Chủ,
bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và
các thống đốc đều là người của
Dân Chủ. Nên Trump để mặc,
không thèm dòm ngó, chết
ráng chịu, ai bảo bỏ phiếu cho
Dân Chủ! Trump không cho
giúp đỡ để cung cấp máy thở
ventilators, đồ mặc bảo vệ cho
nhân viên y tế, đổ tội cho tiểu
bang và để mặc cho các thống
đốc tiểu bang lo liệu, phủi tay
không nhận ttrách nhiệm.
Hiện nay các tiểu bang vùng
Đông Bắc đã khá nhiều, trong
khi đó các tiểu bang miền Nam
gọi là red states, với dân chúng
theo Trump nhiều, bây giờ
đang bị Covid-19 tăng tối đa. Lý
do là các vùng này với các
thống đốc tiểu bang thuộc
Cộng Hòa, muốn nịnh bợ
Trump nên đã cho mở cửa sớm
và cho hoạt động lại gần như
thường. Như tiểu bang Texas
với Abbott làm thống đốc cho
mở lại Texas từ ngày 1 tháng 5,
được Trump mời vào tòa Bạch
Cung khen ngợi vì cúc cung tận
tụy.
Lý do Trump muốn mở cửa sớm
vì để gỡ lại về kinh tế. Nạn thất
nghiệp đã tăng lên hơn 14% vì
lệnh đóng cửa các business.
Kinh tế xuống dốc nặng như
thời Depression. Trước giờ
Trump vẫn trông cậy vào kinh
tế thịnh vượng để thắng cử
thêm nhiệm kỳ nữa. Nên sống
chết Trump phải hô hào các
tiểu bang cho mở cửa sớm để
kinh tế hồi phục. Nhưng như
trường hợp các tiểu bang như
Texas, Arizona, Florida và các
tiểu bang miền Nam khác cho

thấy. Mở cửa quá sớm khi chưa
kiểm soát được Covid-19, chưa
đủ tests để tìm bệnh và có đủ
người để theo dõi gọi là contact
tracing, sẽ làm cho bệnh dịch
hoành hành gia tăng ngay.
Số người bị nhiễm bệnh tại
Texas mỗi ngày gần 6000
người, tiếp tục phá kỷ lục.
Florida còn tệ hơn mỗi ngày có
cả 9000 người bị nhiễm bệnh.
Số người nằm nhà thương lên
quá mức số giường ICU để
chữa bệnh quá nặng. Kết quả
bệnh lan tràn khắp nơi và hai
tiểu bang Texas và Florida phải
cho ngưng lại việc mở cửa, hạn
chế trở lại như đóng các bars,
nhà hàng chỉ cho 50% số người
vào ăn..v.v..
Vì bệnh dịch Covid-19 tăng
nhiều tại các tiểu bang theo
Trump, red states, nên dân
chúng vốn ủng hộ Trump tại
các tiểu bang này bắt đầu quay
lại chửi các thống đốc Cộng
Hòa và chửi Trump làm việc tắc
trách, cho mở cửa quá sớm khi
chưa kiểm soát được dịch
bệnh. Nếu các buổi rally để
vận động bầu cử của Trump tại
các vùng đang là trung tâm
điểm của Covid-19, làm cho số
người mắc bệnh nhiều hơn hay
chết nhiều thêm, chắc chắn số
dân tại các vùng này sẽ quay
mặt và chống lại Trump ngay!
Đa số dân chúng Hoa Kỳ hiện
nay đều cho rằng Trump không
có khả năng trong việc đối phó
với coronavirus. Trong một
thăm dò dư luận, 55% dân
chúng cho là chính quyền phải
đặt ưu tiên cho việc chống
Covid-19, dù cho có ảnh hưởng
đến kinh tế, chỉ có 35% cho là
việc mở cửa lại kinh tế quan
trọng hơn việc chống Covid-19.

Điều đó cho thấy đa số dân
chúng Hoa Kỳ không còn tin
tưởng chút nào về Trump và
dịch bệnh đã làm Trump mất
điểm rất nhiều. Cuộc thăm dò
dư luận mới nhất của báo New
York Times và Siena College từ
8 tháng 6 đến 18 tháng 6 cho
thấy hiện nay Biden đã trên
chân Trump 14 điểm. Trên toàn
quốc, tỷ lệ của Biden là 50%
trong khi Trump chỉ có 36%.
Quan trọng hơn cả là tại 6 tiểu
bang gọi là swing states, quyết
định cho thắng bại trong cuộc
bầu tổng thống, Trump đều
thua Biden! Vì kết quả sau cùng
của bầu tổng thống là do
electoral college, tức số người
đề cử viên do mỗi tiểu bang đưa
ra để bỏ phiếu sau cùng, phải
cần 270 phiếu để thắng, bất kể
đến số phiếu phổ thông. Như
Hillary năm 2016 thắng phiếu
phổ thông nhưng thua Trump
về electoral votes nên Trump
thắng sau cùng thành tổng
thống! Và Trump hơn phiếu
electoral votes là do thắng tại
các tiểu bang như Michigan,
Wisconsin,
Pensylvania,
Florida, Arizona và North
Carolina, đem lại số phiếu
electoral votes này nhiều hơn
Hillary Clinton.
Đây là lý do các tiểu bang này
dù nhỏ hơn và ít dân hơn các
tiểu bang lớn như California,
Texas, lại giữ phần quyết định
cho cuộc tranh cử . Vì thế các
ứng cử viên bao giờ cũng đi vận
động tối đa tại các tiểu bang
này. Với thăm dò dư luận mới
nhất, Biden đều hơn Trump tại
cả 6 tiểu bang này với số điểm
hơn từ 6 điểm đến 11 điểm. Và
lý do Biden thắng Trump tại các
tiểu bang swing states này

không phải vì dân chúng thích
gì Biden, nhưng chỉ vì chán
ghét Trump làm bậy và bất lực
trong việc đối phó cới Covid-19!
Gần đây hơn cả Trump còn bị
bồi thêm một cú do cựu cố vấn
an ninh quốc gia là Bolton chơi
Trump. Tay này vốn là bảo thủ
cực hữu, quá khích hạng nặng,
làm việc suốt các thời của Cộng
Hoà từ Bush bố, Bush con rồi
Trump. Bolton chủ trương dội
bom Bắc Hàn, dội bom Iran,
bảo thủ loại thứ dữ. Làm việc
với Trump được 17 tháng rồi
hoặc xin từ chức hay bị Trump
đuổi, không rõ, nhưng đem
lòng thù Trump và viết sách
phun ra hết những tệ hại của
Trump. Bolton khẳng định
chuyện Trump làm bậy trong vụ
Ukraine bị Dân Chủ đưa ra truất
phế. Nhưng Bolton không chịu
ra điều trần. Trong cuốn sách
nhan đề “The room where it
happened”, John Bolton tung
ra nhiều vụ động trời khác như
Trump van xin với Tập Cận
Bình giúp Trump thắng cử bằng
cách mua đậu nành của nhà
nông Hoa Kỳ để Trump ăn
phiếu các tiểu bang nông
nghiệp. Bolton gọi Trump là vô
tư cách để làm tổng thống,
unfit. Và John Bolton cho là
Hoa Kỳ có thể chịu một nhiệm
kỳ của Trump nhưng nếu
Trump thắng nữa là vô phương
cứu chữa!
Bolton được coi là tay trong,
inner circle, biết hết các bí ẩn
của Trump nên những tố cáo
của Bolton rất nặng và được tin
tưởng nhiều. Sách của Bolton
có thể có ảnh hưởng nhiều đối
với phe Cộng Hòa hiện nay
ngoài mặt vẫn theo Trump
nhưng bề trong đã thấy nứt rạn

và rất nhiều người đã muốn
quay chiều. Như tướng Colin
Powell, cựu bộ trưởng ngoại
giao thời Bush, tuyên bố sẽ bỏ
phiếu cho Biden dù Powell là
Cộng Hòa. Cũng thế các tướng
như Jim Mattis, cựu bộ trưởng
quốc phòng của Trump, John
Kelly, cựu đổng lý của Trump,
tướng Mike Mullen, cựu Joint
Chiefs, Martin Demsey, Wlliam
McRaven, cựu chỉ huy lực
lượng đặc biệt, đều đã lên tiếng
chỉ trích và chê bai Trump
không tiếc lời!
Như thế hiện nay trăm tội đang
được đổ lên đầu Trump, đặc
biệt là do vụ Covid-19. Và còn
biết bao nhiêu tệ hại khác của
Trump đang được tiết lộ và
công khai hóa. Tuy thế, nhóm
dân bảo thủ cực hữu chiếm 3040% dân chúng Hoa Kỳ, ủng hộ
Trump vẫn còn cao và tiếp tục
sống chết với Trump.
Căn bản vẫn là nền kinh tế. Và
nếu kinh tế hồi phục nhanh hơn
trong vài tháng sắp đến, số
may của Trump có thể quay
chiều trở lại. Và khi đó cuộc
chạy đua giữa Trump và Biden
chưa biết mèo nào sẽ thắng
mỉu nào!
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