
HẬU VIRUS CORONA 

Từ khi xảy ra vụ virus corona, tôi không làm được việc gì ... Suốt ngày tôi xem tin 

tức dịch bệnh. Xem đi xem lại hàng chục lần một tin tức. Tôi muốn viết một điều chi 

đó, bất cứ một điều gì, để tránh khỏi bị ám ảnh bởi con virus corona, nhưng tôi không 

viết được chữ nào. Đầu tôi trống rỗng. Có một ngày, tôi quyết định không đọc bất cứ 

tin tức nào về virus corona bằng cách không xem TV, không mở computer. Nhưng tôi 

thất bại. Tôi chỉ giữ cam kết từ sáng cho đến bốn giờ chiều. Sau đó tôi lại mở TV coi 

đài CNN, đài số 4, 5 và 7. Buổi tối tôi mở computer đọc đi đọc lại những tin tức cho 

đến giờ đi ngủ. 

Một buổi tối, vợ tôi chiếm computer nên tôi có một buổi tối tự do, thoát khỏi con 

virus Corona. Tối hôm đó tôi đọc sách. Tôi đọc quyển Cổ Học Tinh Hoa của cụ Ôn 

Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. Quyển sách này trước 1975, tôi đã 

đọc ít nhất hai lần. Đọc một quyển sách cũ, tôi thường chỉ lướt nhanh qua và đọc lại 

những truyện mình thích hoặc những chuyện mình chưa đọc kỹ. Tối hôm đó, tôi chú 

ý đến một câu truyện : VUA TÔI BÀN VIỆC. Sở dĩ hôm đó,  tôi đọc lại truyện này 

nhiều lần vì tôi nghĩ câu truyện gợi hứng cho tôi viết Hậu Virus Corona. 

HẬU VIRUS CORANA 

Đại dịch Virus Corona là trận chiến toàn cầu. Nhiều nước dốc toàn lực để chiến đấu : 

Chống dịch như chống giặc. Giặc giết người, giặc đánh phá kinh tế tanh bành, giặc 

gây chia rẽ nghi ngờ lẫn nhau, giặc đánh cả vào niềm tin tôn giáo, giặc bắt mọi người 

hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc và không tụ họp quá 10, 20, hay 50 người. … vv … 

nghĩa là giặc đánh nhiều mặt, đánh toàn thế giới. Đến nay nhiều mặt trận đã giữ vững 

như chiến trường Trung Hoa, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam. 

Còn rất nhiều chiến trường đang lao đao khốn khổ như Hoa Kỳ, Ý Đại Lợi, Tây Ban 

Nha, Pháp, Anh, Ba Tư, Ấn Độ … vv …  Chắc chắn một năm, hai năm, ba năm hay 

chưa biết đến khi nào cuộc chiến mới chấm dứt. Nhưng chắc chắn rằng đại dịch sẽ 

chấm dứt với chiến thắng của nhân loại nhờ các nhà khoa học phát minh được thuốc 

chữa và thuốc ngừa con virus corona. Sau chiến thắng nhân loại học được bài học gì ?  

USA GREAT AGAIN ? 

Câu truyện Vua Tôi Bàn Việc như sau : 

Vũ Hầu nước Ngụy cùng với quần thần bàn việc gì vua bàn cũng phải, quân thần 

không ai giỏi bằng.  



Lúc lui chầu, Ngụy Hầu ra dáng hớn hở lắm. 

Ngô Khởi bèn tiến lên nói : 

- Cận thần ai đã đem câu truyện Sở Trang Vương nói cho nhà vua nghe chưa? 

Vũ Hầu hỏi : 

- Câu truyện Sở Trang Vương thế nào ? 

Ngô Khởi thưa : 

- Khi Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn quần thần, thì lui chầu lo lắm. Có 

người hỏi : Sao vua lại lo ? Sở Trang Vương nói : “ Ta bàn việc mà quần thần 

không bằng được ta, cho nên ta lại lo. Cổ nhân có câu : “ Các vua chư hầu ai 

có thầy giỏi thì được làm vương; ai có bạn giỏi thì làm được bá; ai có người 

quyết đoán cho mọi việc ngờ vực, thì nước còn; ai bàn việc không còn ai bằng 

mình, thì mất nước. “ Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần cũng không ai bằng thì 

nước ta có lẽ mất mất. Bởi thế ta lo …”.  

Ấy cũng một việc giống nhau. Sở Trang Vương thì lo mà nhà vua thì mừng. 

Vũ Hầu nghe nói áy náy vái tạ và nói rằng : 

- Trời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta. 

                                                                                             Tuân Tử  

Trước khi đại dịch virus corona xảy ra, Tổng Thống Trump coi mình là số một nghĩa 

là không ai giỏi hơn mình về mọi mặt. Ông cho ông là tổng thống số 1 của Hoa Kỳ. 

Ông không thân với bất cứ vị tổng thống tiền nhiệm nào còn sống thuộc đảng Dân 

Chủ và Cộng Hòa. Ông đặt những tên xấu cho những chính khách thuộc đảng Dân 

Chủ và những nhân vật của đảng Cộng Hòa không ưa ông. Ông nói ngược nói xuôi. 

Có một điều ông cố gắng làm những gì ông hứa lúc tranh cử. Nước Mỹ chia rẽ trầm 

trọng. 

Về mặt đối ngoại tổng thống Trump dùng phương châm USA FIRST để đối đãi với 

các nước khác bất kể nước đó là kẻ thù hay đồng minh của nước Mỹ. Ông chê bai 

lãnh đạo các nước. Ông chỉ thân với hai người : Tổng thống Putin của nước Nga và 

Chủ tịch Kim Jong Un của BắcTriều Tiên. Ông xóa bỏ nhiều hiệp ước mà người tiền 

nhiệm Obama dầy công xây dựng như rút ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương TPP, rút ra khỏi hiệp định về võ khí nguyên tử với Iran, rút ra khỏi hiêp định 

thay đổi khí hậu Paris ... Nước Mỹ thu mình, không còn giữ vai trò lãnh đạo thế giới. 

Thế giới mất niềm tin. Các nước không tin lẫn nhau và không nước nào tin vào nước 

Mỹ. 



Đối với các cộng sự viên, tổng thống Trump tỏ ra độc tài. Ông đuổi tất cả những ai 

không đồng ý, trái ý với ông. Không ai được trái ý ông vì ông là số 1.  

Ông tự đắc với thành quả kinh tế :Tỉ lệ thất nghiệp thấp, chỉ số dow cao. Hy vọng đắc 

cử nhiệm kỳ 2 nằm trong tay. Bỗng dưng đại dịch virus corona xảy ra ở Vũ Hán. 

Tổng thống Trump vẫn ung dung tự tại. Ông giảm nhẹ sức tàn phá của đại dịch virus 

corona đến mức số không. Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ.  

Khi tổng thống Trump đến New York, ông thấy nhiều quan tài, ông thấy con số 

nhiễm virus corona ở Mỹ vượt gấp ba lần Trung Hoa, ông thấy số người thiệt mạng vì 

nhiễm cúm corona ở Mỹ gấp hai lần ở Trung Hoa. Ông bàng hoàng buồn bã. Ông 

không còn đốp chát, ông nhã nhặn hơn. Điều đáng nói nhất là ông nghe lời của các 

người cộng sự. Điều này tôi thấy ở những lần ông và toán chống dịch cúm corona của 

ông họp báo tại tòa Bạch Ốc. 

Trong các buổi họp báo ông buồn, giọng nói của ông không mạnh mẽ như trước. 

Cách trả lời của ông hòa nhã khiêm nhượng hơn, bằng chứng có người đặt câu hỏi 

xóc óc, ông trả lời :” … nếu quí vị không tôn trọng, kính nể tôi thì xin quí vị cũng 

phải kính trọng những người đang làm việc với tôi, ở đây “.  

Bằng chứng ông nghe lời cộng sự viên : Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm 

Thứ Hai, 30 Tháng Ba, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lên tiếng: “Quả là không tốt cho nền 

kinh tế, nhưng giờ đây kinh tế chỉ đứng hàng thứ nhì. Sinh mạng con người trên hết. 

Tôi muốn cứu thật nhiều người.” Lời khẳng định trên khác với quan điểm ông Trump 

đưa ra trước đó. Mới tuần trước, Tổng Thống Trump còn biện minh cho ý tưởng cần 

bỏ lệnh cách ly sớm hơn để nền kinh tế phục hồi với câu nói: “Không thể giá thuốc 

chữa nặng hơn căn bệnh.” Cách đây không lâu, ông từng gợi ý gỡ lệnh cách ly để 

phục hồi hoạt động kinh tế Hoa Kỳ vào Lễ Phục Sinh, 12 Tháng Tư. 

Tổng thống Donald Trump rút ý định muốn phong tỏa tiểu bang New York, nói rằng 

"sẽ không cần thiết", sau khi các cố vấn can ngăn và thống đốc tiểu bang này nói rằng 

làm như vậy là "vô lý". 

Dịch virus corona thay đổi ông Trump chăng ? Ông sẽ bắt tay bà Polisi ? Bà Polisi sẽ 

xin lỗi ông Trump vì đã xé bài diễn văn của ông Trump ? Mong lắm. 

Ông Trump hay ông nào đắc cử tổng thống năm 2020 cũng nên đọc truyện VUA TÔI 

BÀN VIỆC của Tuân Tử để giúp nước Mỹ đoàn kết, để nước Mỹ giầu mạnh hơn, để 

các nước có niềm tin nơi nước Mỹ là một nước hào hiệp, dân tộc Mỹ là dân tộc rộng 

lượng … vv … 

 

 



ĐÔNG LÀ ĐÔNG TÂY LÀ TÂY, KHÔNG THỂ HÒA HỢP ? 

Người da trắng phương Tây cho mình là giống dân thượng đẳng. Họ kỳ thị người da 

màu. Ngày nay, tinh thần kỳ thị màu da đã giảm nhưng vẫn còn. Dịch virus corona 

xảy ra tại Vũ Hán, người phương Tây càng kỳ thị người da vàng hơn. Họ tin rằng đất 

nước của người da trắng không bị con virus corona đánh tan tành như Vũ Hán. 

Nhưng sau mấy tháng, các nước thuộc dân da vàng Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, 

Việt Nam chận đứng được dịch virus corona và các nước Hoa Kỳ, Ý, Tây Ban Nha, 

Pháp, Anh da trắng bị con virus corona đánh tơi bời gấp nhiều lần Vũ Hán mà vẫn 

chưa chận đứng được. Đại dịch lan tràn toàn cầu. Thế giới hoảng loạn. Ông Tập Cận 

Bình kêu gọi tổng thống Trump đoàn kết để chống dịch. 

Phương Tây bắt đầu học bài học chống dịch của các nước da vàng : về việc đeo khẩu 

trang, về việc cách ly, về việc chữa bệnh bằng thuốc sốt rét ký ninh …vv… và nhận 

viện trợ hoặc mua khẩu trang, máy trợ thở của Trung Hoa. Chính quyền Mỹ vẫn lên 

án Trung Hoa đã bưng bít, không minh bạch trong vụ dịch bệnh xảy ra ở Vũ Hán 

khiến dịch bệnh lan tràn khắp thế giới. 

Đúng là chính quyền cộng sản Trung Hoa che dấu bưng bít không cởi mở minh bạch 

như các nước phương Tây. Sau đại dịch, Người Trung Hoa có học được tính minh 

bạch không dấu diếm của các nước dân chủ phương Tây không ? Người phương Tây 

có giảm bớt được tính vị kỷ của chủ nghĩa cá nhân mà học được tinh thần kỷ luật vì 

cộng đồng của người phương Đông không ?  

Đông vẫn là Đông và Tây vẫn là Tây rất khó hòa hợp. 

TRỜI GÂY TAI HỌA HAY CON NGƯỜI GÂY RA ? 

Đại dịch virus corona xảy ra : Chùa, nhà thờ đóng cửa. Giáo dân chỉ thấy và nghe 

Đức Giáo Hoàng giảng trên truyền hình. Thánh địa Hồi giáo tại Ả Rập đóng cửa. Tín 

đồ các tôn giáo cầu nguyện tại nhà. Vị thượng tọa chùa Bái Đính ở Việt Nam kêu gọi 

phật tử tụ tập tại chùa tụng kinh sẽ diệt trừ được virus corona. Giáo hội Phật Giáo 

Việt Nam và chính quyền đã ra lệnh cấm vì cho là giả dối. Một vị mục sư tại Mỹ tụ 

tập và bảo con chiên để tay lên Kinh Thánh thì chẳng sợ chi con virus corona. Con 

virus Corona vẫn cứ giết tín đồ của ông mục sư. "Bệnh nhân số 31", người này bị 

nhiễm bệnh nhưng lại từ chối xét nghiệm và vẫn tham gia vào một buổi thánh lễ và 

cầu nguyện cùng với hàng trăm tín đồ khác tại một nhà thờ Kitô giáo trực thuộc giáo 

phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu đã gây ra thảm họa cho Nam Hàn. Con virus 

đánh cả vào tôn giáo. 

Các chuyên gia thuộc Viện Vi rút học Vũ Hán xác định loại vi rút mới có thể xuất 

phát từ động vật hoang dã như dơi và rắn được bày bán tại chợ Hoa Nam ở trung tâm 



Vũ Hán, nghi là nơi phát tán dịch bệnh viêm phổi chết người. Động vật hoang dã có 

thể là một phần nguyên nhân, nhưng yếu tố chính khiến cho bệnh dịch bùng phát và 

lây lan trên diện rộng là việc thiếu quản lý, giám sát của cơ quan y tế, điều kiện vệ 

sinh an toàn thực phẩm chưa đủ tiêu chuẩn tại các khu chợ. Các khu chợ như ở Hoa 

Nam không được phép bán động vật sống nhưng hoạt động này vẫn diễn ra. Nhân 

viên không được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cơ bản như bao tay, khẩu trang. Thói 

quen ăn uống động vật hoang dã, việc ưa chuộng sử dụng động vật hoang dã làm các 

bài thuốc đông y góp phần gia tăng nguy cơ lây lan bệnh dịch. 

Vậy đại dịch virus corona không phải do trời gây ra để trừng phạt con người mà do 

con người gây ra. Năm 2015, ông Bill Gates tiên đoán nhân loại sẽ bị một đại dịch 

giống như đại dịch virus corona hiện nay. Ông Bill Gates là con người không phải là 

vị thánh nhưng ông đoán đúng vì ông đã có kinh nghiệm về dịch abola ở Châu phi. 

Con người gây ra đại dịch không phải do trời gây ra để trừng phạt nhân loại.       

NHỮNG CÂU HỎI CỦA TÔI SAU ĐẠI DỊCH VIRUS CORANA 

 Người dân Hồng Kông biểu tình đòi tự do dân chủ ? 

 Người Việt Nam đòi chính quyền bạch hóa vụ Đồng Tâm ? 

 Trung Hoa bỏ đường lưỡi bò, trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam, 

chấp nhận quyền tự do hàng hải ở Biển Đông? 

 Trong tương lai sẽ có con virus mới. Sau dịch virus corona, nhân loại có đoàn 

kết để sửa soạn trận chiến với con virus mới trong tương lai không ? 

 Và còn hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho nhân loại ? 

Hôm nay, trời Seattle vẫn âm u, thỉnh thoảng có cơn mưa nhỏ. Tôi và vợ tôi lái xe 

một vòng quanh thành phố. Đường phố vắng tanh. Các cửa tiệm đóng cửa. Ngày 

thường vào giờ cao điểm, lái xe lên trung tâm thành phố phải mất ít nhất một giờ 

mười lăm phút và không thể tìm một chỗ đậu xe. Hôm nay chỉ mất chưa tới hai mươi 

lăm phút, tôi đã đến trung tâm thành phố. Chỗ đậu bên lề đường thì vô số. Buổi trưa, 

ngồi nhà, mở computer nghe Trịnh Công Sơn hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niêm Vui 

của Trịnh Công Sơn. Nhìn ra vườn, cây mai Mỹ nở hoa vàng rực rỡ, cây đào Mỹ nở 

những bông hoa đỏ xinh đẹp, cây Maple, cây Red Burn, cây Dogwood, cây Lilac 

…vv… đâm những mầm lá non. Con sáo vẫn tha rơm về làm tổ ở hiên nhà tôi như 

mọi năm. Mùa xuân về. Mùa xuân vẫn xinh đẹp. Mùa xuân vẫn mở đầu một niềm hy 

vọng : Một Tương Lai Tươi Đẹp … 

                                                                                       Quang Già Cơ 


