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Trump đã hoàn toàn bất lực
trước sự lan tràn của
coronavirus và đã đi đến giai
đoạn để kệ, sống chết mặc
bay, không muốn nhắc đến
dịch bệnh Covid-19 nữa. Và
tiếp tục sống ra ngoài thực tại,
chối bỏ mức nguy hiểm chết
người của bệnh dịch, chỉ để tâm
đến vận động bầu cử cho tháng
11 tới!
Vì hiện nay sau khi chính quyền
Trump hô hào mở cửa lại nền
kinh tế, bỏ hết các lệnh bắt ở
nhà, bệnh dịch đã lan tràn đến
mức khủng khiếp, không còn
cách chi để chặn nổi nữa.
Đặc biệt nhất là những tiểu
bang có thống đốc theo Cộng
Hòa, cho mở cửa kinh tế sớm
nhất, hiện đang nhận lãnh hậu
quả của quyết định sai lầm. Là
dù bệnh dịch vẫn chưa đi xuống
nhiều, đã vội vã làm theo lời
của Trump để mở cửa, bỏ mặc
ngoài tai những khuyến cáo
của các chuyên viên y tế không
nên mở cửa quá sớm như vậy.
Chỉ sau hai tháng cho hoạt
động lại như thường, cho mở
cửa các bars rượu, tiệm ăn,
gyms, bãi biển, cho tụ họp
đông người, các tiểu bang
thuộc miền Nam và Tây Hoa Kỳ
đã thấy con số người nhiễm
bệnh lên cao dễ sợ. Florida
tăng số người bị Covid-19 lên
1393%, South Carolina tăng
999%, Arkansas tăng 902%,
Arizona tăng 858%, Nevada
tăng 697%, Texas tăng 680%,
Alabama
tăng
547%,
Oklahoma tăng 477%.

Đặc biệt con số người bị nhiễm
bệnh tại thành phố Tulsa thuộc
Oklahoma tăng vọt hai tuần lễ
sau buổi vận động bầu cử của
Trump tại đây. Điều này có
nghĩa buổi rally để hô hào số
dân cuồng tín theo Trump đã
làm rất nhiều người mắc bệnh
dịch. Lý do là những người
tham dự nghe lời Trump nên
không ai đeo mask, đứng sát
nhau hò hét văng nước miếng
đầy virus cũng mặc kệ. Nên chỉ
cần một hay hai người tham dự
có bệnh, đầy virus nhưng
không có triệu chứng, sẽ làm
lây bệnh cho cả ngàn người
khác. Một người trong số này là
Hermann Cain, chủ nhân hãng
làm pizza Godfather, hồi năm
2012 có ra tranh cử tổng thống.
Cain da đen nhưng ủng hộ
Trump và gần đây được Trump
đề cử vào Federal Reserve
nhưng sau đó rút lui vì bị tố
sách nhiễu tình dục! Cain tham
dự buổi rally của Trump tại
Tulsa, hy vọng được đoái hoài
đến. Nhưng lợi lộc đâu không
thấy, chỉ thấy bị lây bệnh
Covid-19 và bị nặng thở không
được phải vào nhà thương!
Một buổi vận động khác của
Trump tại Phoenix, Arizona
cũng làm tăng số người bị
nhiễm bệnh dịch sau đó. Gần
đây buổi rally của Trump định
tổ chức tại New Hampshire
phải hủy bỏ, lấy cớ là sợ bão,
nhưng nhiều phần do dân
chúng tại đây nghe tin dịch
bệnh tăng nhiều sau các buổi
rally của Trump tại Tulsa,
Phoenix, sợ lây bệnh không
tham dự nữa. Và ban tổ chức
phải hủy bỏ vì vắng ngắt sẽ quê
mặt!

Cho đến ngày thứ sáu 7 tháng
10, đã có 3,184,000 người bị
lây bệnh tại Hoa Kỳ. Mỗi ngày
đều thấy con số người mắc
bệnh lên cao kỷ lục tại nhiều
tiểu bang. Như Texas, mỗi
ngày có thêm 11,000 người
mắc bệnh, tạo kỷ lục có 4 ngày
liền nhau với con số bị bệnh
mỗi ngày mỗi tăng. Florida còn
nhiều hơn với 15,000 người bị
bệnh hôm Chủ Nhật 12 tháng
7.
Cũng tạo kỷ lục là 5 tiểu bang
khác,
Alabama,
Idaho,
Missouri, Montana, Oregon.
Những tiểu bang này mấy
tháng trước bị rất nhẹ nhưng
bây giờ đã tăng vùn vụt số
người nhiễm dịch bệnh, chứng
tỏ bệnh Covid-19 nay đã lan
tràn khắp nơi khắp chốn, không
trừ chỗ nào. Và chỉ có tăng lên
chứ không giảm như chính
quyền Trump đã cố tình nói láo
để lừa gạt dân chúng, sợ ảnh
hưởng đến chuyện bầu cử!
Hiện nay mỗi ngày tại Hoa Kỳ
đã có thêm hơn 70,000 người bị
mắc bệnh và con số này theo
bác sĩ Fauci của NIH, có thể sẽ
thành 100,000 người mỗi ngày
bị mắc bệnh dịch trong tương
lai.
Con số người chết vì dịch bệnh
cũng tăng nhanh trở lại. Hồi
tháng 4, trung bình mỗi ngày có
2000 người chết. Nhưng con số
giảm dần nhờ lệnh bắt ở nhà
của các vùng bị nặng như New
York,
New
Jersey,
Massachusetts, số người chết
giảm chỉ còn 260 người mỗi
ngày mấy tuần trước. Nhưng
trong hai tuần lễ nay, con số
người chết tăng nhanh tại
Florida, Texas, Arizona cũng
như các tiểu bang miền Nam

khác
như
Mississippi,
Alabama, North Carolina. Kết
quả hiện nay mỗi ngày có hơn
670 người chết vì bệnh dịch như
trong mấy ngày vừa qua. Tổng
số người chết tại Hoa Kỳ do
Covid-19 đã lên đến 134,000
tính cho đến ngày thứ bảy 11
tháng 7
Nhà thương tại các tiểu bang bị
nặng hiện đã tràn ngập người bị
bệnh. Số bệnh nhân cần dùng
máy thở phải nằm trong ICU đã
chiếm hết các giường, không
còn chỗ trống. Người bệnh chết
nhiều đến nỗi một số thành phố
như Phoenix của Arizona hay
Corpus Christi của Texas đã
phải dùng xe vận tải có máy
lạnh để chứa xác chết. Tình
trạng này xảy ra không khác gì
mấy tháng trước đây tại New
York City, TV đã quay cảnh các
xe trucks xếp hàng sát nhà
thương để chứa xác chết vì
không đủ phòng chứa xác.
Cũng như thành phố phải đào
hố chôn tập thể những xác vô
thừa nhận. Nay những tiểu
bang như New York, New
Jersey đã khá nhiều. Nhưng
đến phiên các tiểu bang miền
Nam và miền Tây, vốn là đất có
dân chúng theo Trump nhiều,
nên đã bắt chước Trump,
không chịu đeo mask, không
tin là dịch bệnh nguy hiểm. Nên
bây giờ bắt đầu lãnh nhận hậu
quả của sự tin tưởng ngu xuẩn
vào tuyên bố lếu láo của
Trump! Là lây bệnh và chết!
Trước kia số bệnh nhân mắc
bệnh và chết phần lớn là người
già và có thêm nhiều bệnh khác
như tiểu đường, áp huyết, bệnh
tim, bệnh suyễn. Nhưng với
mức tăng bệnh gần đây tại các
tiểu bang miền Nam và Tây, đa

số các bệnh nhân đều trẻ từ 2040 tuổi. Phần lớn những bệnh
nhân này đều bị lây do hội họp,
đám cưới, đám ma, party, uống
rượu ở bar, ăn nhà hàng, đi gym
tập, đi ra bãi biển. Có nghĩa
phần lớn là người trẻ, cho là
mình khỏe mạnh, có mắc bệnh
cũng không sao.
Lại nghe lời Trump nói bậy là
99% người mắc bệnh đều
không bị gì nặng cả. Đây chính
là những tuyên bố ngu xuẩn và
bậy bạ của Trump nhằm trấn
an dân chúng và cứu chữa cho
kinh tế hồi phục để Trump
thắng cử kỳ tới. Nhưng gây ra
hậu quả tai hại cho những
người trẻ, vì nghe những lời láo
khoét này của Trump, đã tưởng
thực và không chịu đeo khẩu
trang, cách ly và tha hồ tụ họp.
Kết quả làm lây bệnh nhiều và
nặng hơn trước tại các vùng
này.
Tệ hại hơn cả là chuyện một số
những người trẻ này đã tổ chức
các buổi Covid party để cố tình
truyền bệnh cho nhau. Như tại
Alabama, một số party này
được tổ chức với mỗi người
tham dự đóng tiền chung thành
một pot lớn để treo giải. Rồi cho
một người đã thử dương tính, có
virus trong người nhưng ít triệu
chứng để tham dự và đi quanh
để cố tình truyền bệnh cho
người khác. Người nào mắc
bệnh đầu tiên khi có test thử
positive, sẽ được trúng giải,
lãnh pot tiền thưởng!
Tại tiểu bang Kentucky, thống
đốc tiểu bang cho biết cũng có
những party tương tự. Và có
ngay hậu quả là một cô nữ sinh
viên trẻ tuổi đã bị lây bệnh dịch
nặng đến nỗi phải nằm nhà
thương!

Tạo San Antonio của Texas,
một bác sĩ chữa bệnh Covid
trong nhà thương cuối tuần qua
cho biết một thanh niên 30 tuổi,
lúc hấp hối, trước khi chết đã
nói với người bác sĩ này là mình
đã phạm lỗi lầm lớn là tham dự
Covid party nên mới mắc bệnh.
Có nghĩa giới trẻ, tự tin vào sức
khỏe của mình, lại nghe lời
Trump nói láo và nói bậy,
chống lại với khoa học, nên mới
ngu xuẩn tự gây bệnh cho mình
cũng như cho biết bao người
khác. Và nhận lãnh hậu quả
sau cùng, chết tức tưởi!
Những con số người mắc bệnh
dịch mỗi ngày tăng nhanh, số
người chết tăng nhiều hơn và
bệnh viện không còn giường
nằm cho bệnh nhân tại các tiểu
bang bị nặng như Texas,
Florida, Arizona, có thể sẽ đi
đến tình trạng là các thống đốc
của các tiểu bang này sẽ bắt
buộc phải cho đóng cửa, bắt ở
nhà trở lại. Thống đốc Greg
Abbott của tiểu bang Texas,
thuộc đảng Cộng Hòa, đã ra
lệnh bắt phải đeo mask cho
toàn tiểu bang. Nhưng cuối
tuần qua cũng đã tuyên bố có
thể sẽ bắt đóng cửa lockdown
trở lại nếu con số lây bệnh và
số người phải nằm nhà thương
tăng quá mức không kham nổi.
Abbott là người theo Trump cho
mở cửa Texas sớm sủa hơn các
tiểu bang khác nhưng bây giờ
đã hối hận và nhận lỗi của mình
là vội vàng mở cửa quá sớm.
Điều này cho thấy các viên
chức của đảng Cộng Hòa bây
giờ cũng đang tìm cách tách rời
khỏi Trump vì thấy Trump quá
sai lầm và ngoan cố trong việc
đối phó với dịch bệnh.

Trump tiếp tục đặt nhẹ sự nguy
hiểm của coronavirus, nói láo
và đưa ra những con số không
xác thực để che dấu. Nhưng
bệnh dịch quá nặng, rành rành
ra đó với số người mắc bệnh, số
người chết rõ như ban ngày.
Nên dù Trump có láo khoét đến
đâu đi nữa, không ai có thể tin
nổi, ngay cả những người trước
giờ ủng hộ Trump cũng mất tin
tưởng và thấy rõ sự thật là
Trump chỉ nói láo và tiếp tục nói
láo, bất kể mọi sự!
Nếu Abbott cho đóng cửa
Texas trở lại, cũng như các
thống đốc của Florida như De
Santis, thống đốc Arizona và
thêm một số thống đốc Cộng
Hòa của các tiểu bang miền
Nam bắt chước theo, nền kinh
tế Hoa Kỳ sẽ rơi trở lại vào
khủng hoảng như mấy tháng
trước. Nạn thất nghiệp sẽ tăng
nhiều trở lại, có thể lên đến
20% một cách dễ dàng. Và lúc
đó mọi người sẽ đổ hết tội lên
đầu Trump là đã coi thường
bệnh dịch, cho mở cửa quá
sớm để gây ra kinh tế rơi vào
vực thẳm trở lại.
Đặc biệt lần này các điểm nóng
của trận dịch đều quy tụ tại các
tiểu bang miền Nam và phía
Tây là nơi đa số dân chúng
theo Trump và ủng hộ Trump.
Với số người bị nhiễm bệnh
tăng lên 100,000 người mỗi
ngày và số người chết có thể sẽ
tăng thành 200,000 người, quy
tụ tại các tiểu bang là thành trì
của Trump, dĩ nhiên sẽ ảnh
hưởng nhiều đến cử tri không
còn tin tưởng nơi Trump nữa và
quay chiều.
Đánh hơi được điều này, những
Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa
cũng như các dân biểu Cộng

Hòa cũng đã bắt đầu muốn
quay mặt với Trump. Nhất là
những thượng nghị sĩ ra ứng cử
kỳ này, đã bắt đầu thấy lo ngại
là Trump rớt đài sẽ kéo theo cả
những thượng nghị sĩ và dân
biểu Cộng Hòa khác. Nhiều
tiểu bang trước giờ chỉ bầu cho
Cộng Hòa như Arizona,
Kansas,
Georgia,
North
Carolina hay ngay cả Texas
bây giờ đã nói đến chuyện có
thể sẽ trở thành tiểu bang theo
Dân Chủ và bầu những thượng
nghị sĩ Dân Chủ, đưa lại đa số
cho Dân Chủ tại Thượng Viện.
Những scandals gần đây của
Trump tiếp tục cho mọi người
thấy những việc làm bậy bạ của
Trump. Như ngày thứ sáu 11
tháng 7 vừa qua, Trump cho ân
xá Roger Stone khỏi vào tù, tạo
nên sôi nổi. Vì Stone đã bị xử tù
40 tháng vì tội nói dối với FBI,
nói dối trước Hạ Viện, ngăn cản
nhân chứng trong cuộc điều tra
của Mueller. Stone là bạn của
Trump, trung thành với Trump
để che dấu những chuyện về
thông đồng với Nga, chuyện
Wikileaks lấy tài liệu Nga
hacking đảng Dân Chủ, tung ra
để hại Hillary Clinton. Stone
dính líu vào tất cả những
chuyện này và thề sẽ che chở
Trump đến cùng, không khai ra
để Mueller có cớ buộc tội
Trump được. Kết quả Stone bị
Mueller đưa ra tòa về các tội
trên và bị xử án. Nhưng Stone
vẫn nhởn nhơ vì biết trước
Trump sẽ bảo vệ mình và cho
ân xá vào phút chót. Kết quả
Trump đã cho ân xá để Stone
khỏi nằm tù. Và dĩ nhiên đảng
Dân Chủ làm ầm lên, chửi
Trump làm bậy, lạm dụng
quyền ân xá để cứu bạn mình.

Cũng như để thưởng công
Stone đã che dấu những
chuyện làm bậy hay phạm
pháp của Trump.
Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa là
Romney của Utah và Pat
Toomey của Pennsylvania
cũng đã lên tiếng chỉ trích
Trump nặng lời về vụ ân xá
Roger Stone này. Tuy nhiên
những thượng nghị sĩ Cộng
Hòa khác đều im thin thít hèn
nhát không lên tiếng, chứng tỏ
đảng Cộng Hòa vẫn còn bị
Trump kiềm chế, chưa dám
tách rời khỏi Trump hẳn.
Tóm lại, Trump tiếp tục gây ra
hết scandal này đến scandal
khác, nhằm đánh lạc hướng dư
luận và che dấu dân chúng Hoa
Kỳ là Trump hoàn toàn bất lực
trong việc đối phó với bệnh dịch
Covid-19. Nhưng số người bị
bệnh gia tăng kỷ lục và số
người chết tăng nhiều tại các
tiểu bang lỡ dại nghe lời Trump
cho mở cửa sớm, sau cùng sẽ
giúp cho dân chúng bị lừa gạt
mở mắt ra. Và nhận thức được
Trump chính là tai họa lớn lao
cho Hoa Kỳ, cũng như cho cả
toàn cầu vậy.
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