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Chỉ còn hai tháng nữa là đến
ngày bầu cử tổng thống Hoa
Kỳ. Và cơn ác mộng kinh hoàng
cho Hoa Kỳ cũng như toàn thế
giới là Donald Trump sẽ chấm
dứt. Có thể như thế không? Hay
cơn ác mộng sẽ kéo dài thêm 4
năm nữa để đem lại bao tai
ương và hiểm họa cho toàn
cầu!
Với những biến chuyển gần đây
nhất, theo thường tình, Trump
không thể nào thắng cử được
vào kỳ bầu cử tháng 11 này. Vì
Trump chịu trách nhiệm cho
cuộc đại dịch Covid-19 hiện
đang hoành hành tại Hoa Kỳ.
Với con số mắc bệnh đã lên
đến 6 triệu hai trăm ngàn người
nhiễm bệnh, tính đến ngày thứ
sáu 4 tháng 9, con số người
chết lên đến 185,000 người,
trận dịch sẽ còn tăng nhiều hơn
nữa trong mùa thu và mùa
đông sắp đến. Cho đến khi có
thuốc chích ngừa hiệu quả, có
lẽ sẽ thêm vài chục triệu người
dân Hoa Kỳ nữa mắc bệnh này
và con số người chết sẽ có cơ
lên đến cả triệu người.
Sự ngu xuẩn của Trump trong
những tháng đầu, chối bỏ khoa
học, không chấp nhận sự nguy
hiểm của coronavirus, không
có chương trình nào để đối phó.
Lại còn khăng khăng không
chịu đeo khẩu trang, khuyến
khích cho những người theo
mình ngu dại không theo
khuyến cáo giữ vệ sinh chống
dịch, tổ chức vận động bầu cử
đông người để lây bệnh dịch
cho nhau. Những tiểu bang bắt

dân ở nhà để tránh lây bệnh,
Trump đòi giải phóng để trận
dịch lây thêm. Rồi đòi mở cửa
sớm các tiểu bang chưa chặn
được virus, kết quả làm các tiểu
bang miền Nam như Texas.
Florida, Arizona bị nặng và
chết dân nhiều hơn.
Hiện nay trân dịch đang lan
rộng tại các tiểu bang vùng
Midwest như Iowa, Kansas,
North Dakota, South Dakota,
vốn là thành trì của Trump, bây
giờ bị nặng nhiều vì dân chúng
dại dột và ngu xuẩn nghe lời
Trump nhiều! Các trường đại
học mở cửa lại bị lây bệnh cho
sinh viên cả vài ngàn người chỉ
vì Trump hô hào đòi mở cửa
trường học sớm. Có nghĩa
những nơi nghe lời và tin vào
những tuyên bố bậy bạ, phản
khoa học, ngu dại của Trump
đều bị nặng và trận dịch Covid
này khó lòng chấm dứt được,
chỉ vì tội của Trump cả!
Theo David Leonhardt của tờ
New York Times, Hoa Kỳ chỉ có
số dân là 4% của toàn thế giới
nhưng đã chiếm giữ đến 22%
số người bị chết vì trận dịch
Covid. Nếu như Hoa Kỳ có một
chính quyền bình thường, làm
những công việc trung bình,
không quá ngu xuẩn như chính
quyền của Trump để đối phó
với trận dịch, con số người chết
vì bệnh dịch này sẽ chỉ là
40,000 người. Hay nói cách
khác, 145,000 người sẽ còn
sống sót, không phải là
185,000 người đã chết do
Covid, tính cho đến cuối tuần lễ
vừa qua.
Điều này có nghĩa Trump phải
chịu trách nhiệm cho cái chết
của thêm 145,000 người dân
Hoa Kỳ trong mấy tháng vừa

qua. Và con số này sẽ còn tiếp
tục tăng nhiều hơn từ đây đến
hết mùa đông sắp đến, khi dịch
Covid sẽ gia tăng nhiều hơn
nữa với mùa lạnh và với các
virus thường xuyên của mùa
đông như cúm.
Nền kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục
trong giai đoạn suy thoái nặng,
chỉ vì bệnh dịch Covid-19. Và
khi Trump gây nên tội vì đã
không có một chính sách nào
đối phó với dịch, Trump cũng
phải chịu trách nhiệm khi kinh
tế Hoa Kỳ sa vào vực thẳm,
nặng
nhất
kể
từ
thời
Depression thập niên 30’s cho
đến nay. Tỷ lệ thất nghiệp tuy
tháng vừa rồi đã khá hơn trước
là 8.4% so với kỷ lục là 14.7%
khi dịch Covid nặng nhất vào
tháng 4/2020. Nhưng số người
thất nghiệp vẫn là con số kinh
hoàng là 20 triệu người. Mặc dù
những người bị thất nghiệp này
chưa rơi vào túng quẫn và ra
đường sống nhờ có trợ cấp thất
nghiệp của tiểu bang và 600
Mỹ Kim mỗi tuần do trợ cấp liên
bang. Nhưng trợ cấp này đã
chấm dứt vào cuối tháng 8 và
Quốc Hội vẫn chưa ra được đạo
luật để kéo dài tiền trợ cấp này
đến cuối năm. Lý do vì sự
chống đối của phe Cộng Hòa
giữ đa số tại Thượng Viện. Hạ
Viện đã thông qua luật để tung
ra 3 trillions nữa để giúp người
thất nghiệp và trợ giúp tiểu
bang. Nhưng phe Cộng Hoà
nhất định cắt, chỉ cho tối đa là
500 tỷ Mỹ Kim.
Sự bất đồng này giữa Hạ Viện,
Thượng Viện cũng như Bạch
Cung làm đạo luật trợ giúp
thêm này không thông qua
được. Trong khi đó, tình trạng
dân chúng mất việc, thiếu tiền

trả thuê nhà, tiền ăn… sẽ càng
ngày càng bi thảm. Dĩ nhiên
nếu gần đến ngày bầu cử, đạo
luật tiếp tục trợ giúp người thất
nghiệp vẫn còn bế tắc sẽ gây ra
tai hại nhiều cho Trump. Vì dân
chúng bỏ phiếu theo túi tiền
của mình. Khi kinh tế yếu kém,
dân chúng thiếu tiền, nghèo
khổ, sẽ đổ hết tội lên đầu chính
quyền đương nhiệm và đương
nhiên Trump sẽ mất phiếu
nhiều hơn nữa.
Ngoài những chuyện lớn như
dịch Covid-19, kinh tế rơi vào
vực thẳm, Trump tiếp tục có
những scandals liên tiếp, gần
như vài ngày lại có một chuyện
mới về tư cách và con người
của Trump. Những chuyện xấu
xa của Trump bị lột trần gần
như liên tục kể từ thời ra tranh
cử kỳ trước 2016, suốt cho đến
nay, không bao giờ ngừng.
Gần đây nhất là cuốn sách của
cô cháu ruột, Mary Trump, con
của người anh cả là Fred
Trump. Người cháu này kiện
cáo với Trump về tài sản, làm
nghề clinical psychologist nên
phân tích tâm lý của ông chú,
kể hết những cá tính xấu xa, đối
xử khốn nạn của Trump với
người anh ruột và cô cháu gái.
Hơn nữa, cô này còn thu thanh
được những phê bình của người
chị của Trump, nguyên là một
chánh án liên bang. Bà này phê
bình về Trump là người không
ra gì, thiếu tư cách, tất cả chỉ
nghĩ về mình, làm lợi cho mình.
Có nghĩa chính bà chị Trump,
biết rõ cá tính của người em
hơn ai hết, đã phê bình về
Trump là một kẻ không xứng
đáng. Và đã bị cô cháu gái
Mary Trump thu vào tape và
tung ra hết!

Ngoài ra còn cuốn sách của
Michael Cohen, nguyên là luật
sư riêng của Trump, cũng là
người lo mọi chuyện bẩn thỉu,
mờ ám và phạm pháp của
Trump. Cohen bị tù vì xử tội là
dùng tiền bịt miệng cô đào
porno Stormy Daniels để cô
này không khai ra là ngủ với
Trump. Chuyện này coi là
phạm vào luật tranh cử và tuy
Cohen bị xử và nằm tù, tội của
Trump là kẻ chủ mưu vẫn được
để đó, chờ ngày Trump ra khỏi
tòa Bạch Cung sẽ bị công tố
viện của New York truy tố và
đem ra tòa. Đây là lý do chính
Trump sẽ phải dùng mọi cách,
kể cả gian lận trong tương lai,
để thắng cử. Vì nếu Trump
thắng và tiếp tục làm tổng
thống, vụ xử Trump phạm pháp
này sẽ bị chìm xuồng. Nếu
Trump thua, đây sẽ là việc đầu
tiên tòa án New York làm để xử
tội Trump!
Michael Cohen gần đây được
thả ra và chỉ giam lỏng tại nhà
vì chuyện dịch Covid. Cohen
viết sách kể hết mọi chuyện
bẩn thỉu của Trump vì Cohen là
tay chân đắc lực và thân tín
nhất của Trump cả hàng chục
năm, đã từng tuyên bố sẵn
sàng nhận lãnh viên đạn bắn
vào Trump. Có nghĩa Cohen
nhận là trung thành bất kể
mạng sống mình với Trump.
Nhưng chỉ vì Trump không chịu
dùng quyền ân xá tha cho
Cohen, nên Cohen quay mặt
phun ra hết trong cuốn sách kể
tội Trump!
Những scandals của Trump
tiếp tục không ngừng nghỉ.
Ngoài những tiết lộ động trời từ
người ruột thịt trong nhà về tư
cách của Trump, cũng như luật

sư riêng, tay chân thân tín nhất
về chuyện phạm pháp của
Trump, gần đây nhất là chuyện
Trump chửi những người lính và
những chiến sĩ trận vong của
Hoa Kỳ.
Bắt đầu bằng một bài báo đăng
trên tờ Atlantic do chủ bút là ký
giả kỳ cựu và uy tin là Jeffrey
Goldberg viết, đăng tải ngày
thứ năm 3 tháng 9. Bài viết tiết
lộ là năm 2018, khi Trump sang
Pháp, Trump đã từ chối không
đến viếng nghĩa trang lính Hoa
Kỳ tử trận Đệ Nhất Thế Chiến .
Lý do hôm đó mưa, Trump
không muốn bị ướt đầu làm hư
mái tóc màu cam, Trump mỗi
ngày mất cả tiếng để sửa soạn!
Hơn nữa Trump thấy không có
gì quan trọng phải đi vinh danh
chiến sĩ trận vong. Theo 4
người đi cùng, ẩn danh kể lại
cho Goldberg, Trump tuyên bố:
“ Tại sao phải đi đến nghĩa
trang đó, toàn bọn losers (thua
trận) “. Sau đó, Trump còn gọi
những lính Marines chết trận
này là suckers (bị gạt) . Trump
trước giờ đã từng tuyên bố là
thượng nghị sĩ McCain không
có gì đáng gọi là anh hùng. Vì
bị bắt nên là loại thua cuộc
loser, không thể gọi là anh
hùng!. Vì đã có quá trình khinh
miệt lính trận trước đó nên bài
báo Atlantic này với Goldberg
là ký giả uy tín tường thuật nên
ai cũng tin câu chuyện này có
thật. Dù Trump như thông lệ,
chuyện gì bất lợi cho mình, đều
tuyên bố là chuyện bậy, làm gì
có chuyện đó! Tôi đâu có nói
như vậy! Nghĩa là Trump chối
hết, cái gì cũng chối và chửi lại
ngay!
Theo một số người thân cận với
Trump tiết lộ, Trump vốn trước

kia trốn lính bằng cách bỏ tiền
cho một bác sĩ về chân chứng
là bị mọc nhánh ở gót chân heel
spur, nên được miễn dịch. Sau
đó, Trump thường ngạo những
người nhập ngũ là đần độn quá
nên mới phải đi lính. Vì mang
mặc cảm trốn lính này nên
Trump thường xuyên khinh
miệt người lính đánh trận, cũng
như có lần đặt câu hỏi tại sao
chính phủ phải cố gắng tìm và
giải thoát cho lính ra trận bị bắt.
Thua trận là loser, bị bắt hay bị
chết là sucker, ngu cho chết!
Phản ứng về tiết lộ này trên tờ
Atlantic rất sôi nổi. Ứng cử viên
Joe Biden có con đi lính tại Iraq,
chửi Trump ngay. Chuck
Hagel, cựu bộ trưởng quốc
phòng thời Obama, trước kia là
thượng nghị sĩ Cộng Hòa, cũng
là cựu quân nhân tại Việt Nam,
trong cuộc phỏng vấn TV đài
ABC hôm chủ nhật 6 tháng 9,
đã gọi chuyện Trump chửi
chiến sĩ trận vong là losers,
suckers, là chuyện đáng khinh
bỉ, không chấp nhận được.
Scandal mới nhất này của
Trump hiện đang làm cho ban
vận động bầu cử của Trump rất
lo ngại. Lý do là trong cuộc bầu
cử trước kia năm 2016, Trump
được giới quân nhân ủng hộ rất
nhiều, khoảng 60% so với
Hillary Clinton chỉ được 40%.
Nay với tiết lộ này về Trump
giới quân đội và cựu chiến binh
rất bất mãn và thăm dò dư luận
mới nhất cho thấy ủng hộ của
giới quân đội cho Trump đã
thua tỷ lệ ủng hộ Biden. Con số
người đi bầu thuộc quân đội
hiện dịch và cựu quân nhân lên
đến 16 triệu người. Nên nếu
Trump mất ủng hộ của giới này,

hy vọng đắc cử của Trump
giảm đi nhiều.
Tuy nhiên trong hầu hết các
thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ
Trump của người đi bầu gần
như lúc nào cũng suýt soát trên
dưới 40%. Đây là căn bản gọi là
base của Trump, hầu như dù
chuyện gì xấu xa, đê tiện, bỉ ổi
nhất của Trump bị phơi bày,
vẫn không nao núng và vẫn
tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho
Trump. Số người ủng hộ Trump
mù quáng này gần như một thứ
giáo phái cuồng tín, cult, theo
Trump dù biết rõ Trump xấu xa
đến đâu đi nữa!
Thành phần này hầu hết là da
trắng, có đầu óc kỳ thị nặng.
Trước giờ đám dân chúng này
vẫn coi da trắng là thượng
đẳng, white supremacists, dù
không dám nói ra. Nay thấy
Trump ngang nhiên kêu gọi
chuyện kỳ thị, cấm dân nhập
cư, immigrant, nên thích thú
quá vì đúng sở nguyện. Nên
chấp nhận Trump hết, dù biết
Trump vô tư cách, bất tài, chỉ
cần bảo vệ quyền lợi tối thượng
của da trắng và cấm di dân là
thoả mãn rồi!
Hơn nữa, Trump còn được giới
tin lành Evangelicals ủng hộ
hết mình vì cấm phá thai, đưa
người vào Tối Cao Pháp Viện
và cho các thẩm phán liên bang
đều là bảo thủ, để sau này theo
đúng đường lối bảo thủ, cấm
phá thai. Số dân này khá đông,
cộng với dân kỳ thị là căn bản
cho cử tri bầu cho Trump ở mức
40%, không bao giờ suy suyển.
Vì thế trong cuộc chạy đua bầu
cử với Biden, Trump chỉ cần giữ
được base của mình nên tìm đủ
cách đưa ra chuyện bạo động
của dân đen và đàn áp để kích

động đám dân căn bản của
mình. Điều này cho thấy Biden
muốn thắng Trump không phải
dễ. Trump sẽ còn nhiều mánh
lới đưa ra để ngăn chặn dân
đen, dân Mễ không đi bầu
được, gọi là voter suppression.
Cũng như tìm cách để ngăn
chặn chuyện bỏ phiếu bằng
thư, mail-in ballots, gọi đây là
gian lận. Mục đích của Trump
là dọn đường nếu thua Biden,
sẽ gọi là gian lận bầu cử để vô
hiệu hoá cuộc bầu cử!
Tóm lại, cơn ác mộng tên
Trump có thể sẽ qua đi sau hai
tháng nếu Biden thắng Trump
bằng tỷ lệ quá xa, không thể
chối cãi được. Nhưng nếu suýt
soát, ngang ngửa, rất nhiều
chuyện sẽ xảy ra ngay sau
ngày bầu cử một khi tỷ lệ hơn
thua không rõ ràng. Và cơn ác
mộng cho Hoa Kỳ cũng như
cho cả toàn cầu sẽ kéo dài. Và
tiếp tục kéo dài triền miên, chưa
biết đến bao giờ mới chấm dứt.
Khuất Phong Nguyễn Đình
Phùng
www.nguyendinhphung.com

