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BIẾT RA SAO NGÀY SAU! 
Hoàng Ngọc Nguyên 

 

 
Nhờ tạm trú trongTòa Bạch Ốc, Donald Trump tạm hoãn chuyện phải ra tòa vì gian lận thuế, vi 

phạm luật quản lý tài chánh vận động tranh cử, cản trở pháp lý điều tra... 

 

Chúng ta đang sống trong một thời buổi đảo điên, điên đảo, cho nên tâm trạng bất ổn nay đã trở 

thành chuyện bình thường - người ta gọi là “bình thường mới” (new normal), có nghĩa là phải 

chấp nhận “cuộc sống mới” .  

Trước mắt chúng ta không chỉ là một cơn đại dịch coronavirus mà ánh sáng leo lét không 

bảo đảm chúng ta đang ở cuối đường hầm, mà còn một cơn đại dịch khác còn nguy hiểm hơn bội 

phần – đã nổi lên từ bốn năm qua và đường hầm ngày càng tối mịt.  

Ngày 3-11 sắp đến là ngày bầu cử tổng thống, tức 35 ngày nữa tính từ hôm nay 29-9. 

Tổng thống Donald Trump đã nói rõ và được cậu con trai “tâm thần” giống cha (like father, like 

son!) phụ họa: trừ phi ông tái đắc cử, kết quả khác đi có nghĩa là đảng Dân Chủ đã gian lận qua 

việc bỏ phiếu bằng thư, và làm cho việc đếm phiếu phải mất cả tháng chưa chắc đã xong, cho 

nên ông sẽ không chấp nhận, không chuyển giao quyền hành, và coi chừng, bạo động, bạo loạn 

là chuyện không tránh khỏi khi ở nước Mỹ ai cũng có thể có súng! 

Ngày 18-9, bà Chánh án Tối cao Pháp Viện Ruth Bader Ginsburg, 87 tuổi, có khuynh 

hướng Dân Chủ cấp tiến, qua đời vì ung thư. Bà được Tổng thống Bill Clinton đề cử năm 1993 

và vẫn được xem là một nữ anh hùng.  



Ngày 26-9, Tổng thống Donald Trump đề cử bà Chánh án Liên bang Amy Coney Barrett, 

48 tuổi, một nhân vật nổi tiếng cực kỳ bảo thủ, thay thế bà Ginsburg. Trong chín thẩm phán 

TCPV sẽ có sáu người Cộng Hòa đề cử, ba người Dân Chủ, và điều này có nghĩa một số luật sẽ 

bị hủy bỏ liên quan đến quyền phá thai (pro-life hay pro-choice), bảo hiểm y tế đại chúng 

(Obamacare), bảo vệ môi trường... Chúng ta cũng cần nhắc lại rằng trong năm 2016, năm bầu cử 

tổng thống như năm nay, Chánh án Antonin Scalia (Cộng Hòa) đột ngột qua đời vào tháng hai, 

tức chín tháng trước bầu cử. Tổng thống Obama tìm cách đề cử người thay, nhưng đảng Cộng 

Hòa, dưới sự lãnh đạo gớm ghiếc của Mitt McConnell và Lindsey Graham, đã ngăn chận với thế 

đa số, lý do bịa đặt là phải để tổng thống nhiệm kỳ tới đề cử. Không thể dùng chữ nào khác hơn 

chữ dơ bẩn dành cho McConnell, 78 tuổi mà vẫn chưa nên nết, hay đảng Cộng Hòa.  

Có phần chắc trong 53 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, ít nhất 50 người sẽ một lòng một dạ 

nhắm mắt bỏ phiếu cho sự đề cử này. Thượng nghị sĩ Utah, Mitt Romney, từng tranh cử tồng 

thống năm 2012, đã lộ bộ mặt thật của ông ta khi là một trong những người đầu tiên nói ủng hộ 

sự đề cử của ông Trump bằng mọi giá. Người ta còn nhớ ông Trump gọi Romney là “một ứng cử 

viên tệ hại nhất”, là RINO (Republican in name only - chỉ mượn danh nghĩa Cộng Hòa)... Thế 

nhưng ông Romney vẫn bền chí chờ dịp này để tỏ lòng dạ trung thành. Với Donald Trump? Hay 

với đảng Cộng Hòa? Hay với cử tri Mormon ở Utah? Có điều chắc là không phải với nước Mỹ! 

Ngày 27-9, nhật báo New York Times công bố một hồ sơ động trời về việc làm ăn nhập 

nhằng, không lương thiện của tổng thống, cùng một số chi tiết ly kỳ trong hồ sơ thuế của Trump 

trong gần hai thập niên qua. Ông chỉ đóng thuế lợi tức cá nhân chỉ trong hai năm 2016 và 2017, 

và hai lần đóng như nhau: 750 đô la một năm. Tiền ông nợ và đóng thuế cho các chính phủ nước 

ngoài còn hơn những con số này mấy ngàn lần. Chưa biết chính phủ nước ngoài này là ai, nhưng 

hầu như chắc chắn là Liên bang Nga! Và ông còn lợi dụng con, hay để con lợi dụng, nhất là 

Ivanka, đứa con gái “rượu” mà ông cứ muốn làm phó cho ông thay vì Mike Pence, để cho chúng 

được cả triệu một năm, và làm ông giảm bớt thuế phải trả... Trump không xác nhận những con số 

đó, cứ nói là “bịa đặt”, giả mạo”, nhưng không nói như thế thì ông đã trả thuế bao nhiêu? Tại sao 

ông không kiện tờ báo này bịa đặt? Ông vẫn nói kinh doanh đại thành công, ông có cả chục tỷ, 

không chỉ cò con mấy tỷ, nhưng sự thực chưa chắc hơn ông họ Hoàng! 

Tối 29-9, ông Trump và ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe 

Biden, sẽ có phiên tranh luận đầu tiên. Trump vẫn gọi Biden là “Joe ngái ngủ”, đòi ông Biden 

uống thuốc thử nghiệm tâm thần trước khi tranh luận, và gọi Biden là “PTT ngu xuẩn nhất” của 

nước Mỹ. Chưa thấy ông Biden đáp lại thế nào? “TT ngu xuẩn nhất”? Điên rồ? Vô học? Lưu 

manh? Hạ cấp? Nhũng lạm? Bệnh hoạn? Điếm đàng? Có điều chắc Trump sẽ không có câu trả 

lời thật sự cho những câu hỏi phải trả lời.  

Phản ứng của dư luận trong nước và ngoài nước? Tóm tắt: Kẻ thua cuộc lớn nhất là nước 

Mỹ, dân Mỹ. Xuân Tóc Đỏ phát điên. Vô lại gặp vô vi. Tuổi già bất lực (có nghĩa là không làm 

thay đồi được con người).  

Chính trị Mỹ chắc chắn sẽ thêm rối loạn, nhiễu nhương, không chỉ từ ngày nay đến ngày 

đó, mà còn từ ngày đó đến... cuối đường hầm. 

 Tuy nhiên, một người dân với đầu óc bình thường ở Utah hẳn phải quan tâm hàng đầu 

đến sự bộc phát của đại dịch coronavirus ở tiểu bang nhà. Lý do rất hiển nhiên: trong tháng tám 

và đầu tháng chín, con số trung bình trường hợp nhiễm bệnh hàng ngày chưa đến 400 – là chỉ 

tiêu mà Thống đốc Gary Herbert đã nêu ra từ giữa tháng tám. Ai cũng an tâm. Ông thống đốc hài 

lòng đến mức đầu tháng chín, ông đưa ra chỉ tiêu mới, khoảng 300 trường hợp nhiễm bệnh một 

ngày. Được như vậy, mỗi tháng chỉ có khoảng 9.000 ca mới. Chỉ có điều ông không nói làm thế 

náo để đưa con số xuống mức thấp hơn nữa. Cho nên... 



Trời chẳng chìu người. Nói mà không làm chỉ là “wishful thinking”. Đặt ra chỉ tiêu và 

khoanh tay nhờ trời. Những thống kê trong ngày 28-9 ghi nhận con số trung bình lưu động hàng 

tuần hôm đó là 1.001 (tức tinh từ ngày 22-9 đến 28-9), mức cao nhất mà ngành y tế của Utah ghi 

nhận đươc. Hãy ghi lại đây những con số trong tuần này: 22-9: 650; 23-9: 1.205; 24-9: 1.198; 

25-9: 1.411; 26-9: 1.055; 27-9: 1.068; 28-9: 827, và 29-9: 694. Những con số những ngày trước 

đó đã kinh khủng: 16-9: 747; 17-9: 911; 18-9: 1.117; 19-9: 1.077; 20-9: 920, và 21-9: 622. Trung 

bình hai tuần, từ 16-29 tháng chín: 964.  

 Tiểu bang Utah từng được xem là nơi quản lý, kiểm soát đại dịch COVID-19 chặt chẽ, 

hữu hiệu nhất. Người Mormon giỏi. Và ông Herbert, vốn là một nhà kinh doanh địa ốc nhưng đã 

đảm nhận chức vụ thống đốc này cả 12 năm qua, nay đang trải qua những ngày cuối của nhiệm 

kỳ và chuẩn bị bàn giao cho Phó Thống đốc Thomas Cox – nếu ông này thắng cử vào ngày 3-11 

tới đây. Nhưng e rằng ông ra đi chẳng êm thắm.  

 Ngày chủ nhật 20-9, nhật báo Salt Lake Tribune đã đưa ra một xã luận chính thức (Utah 

is failing its pandemic test) lên án ông Herbert đã tắc trách và bất lực để cho đại dịch bùng phát. 

Ông đã không hành động hay không hành động đúng mức và để cho nhiều người “lộng hành” (tự 

chủ - liberty), nhiều địa phương “tự trị”, nhất là những nơi có nhà thờ. Nói cụ thể, nhật báo này 

cùng một nhà bình luận nổi tiếng của Salt Lake Tribune, Robert Gehre (Gov Gary Herbert failed 

and now the coronavirus is burning through Utah - Thống đốc Herbert thất bại và Utah lãnh đủ), 

đã cho rằng lãnh đạo Utah buông xuôi cho nên để cho nhiều nơi thiếu ý thức và không hành 

động thích ứng. Ông Herbert còn bị tố là tìm cách bao che cho ông Cox để ông này tranh cử an 

toàn, mặc dù ông Cox từng được giới thiệu là lãnh đạo cao cấp nhất phụ trách chống đại dịch.  

 Utah nay đứng vào hàng ngũ bốn tiểu bang đại dịch bộc phát mạnh mẽ nhất, tỷ lệ người 

bi nhiễm trong thử nghiệm cao (10%), tỷ lệ người bị nhiễm theo dân số cũng cao (2.2%)... Trước 

đây người ta lo ngại cho người già, nhất là người ở nursing homes. Rồi lo cho người Latino ăn ở 

chung đụng, chen chúc. . Nay người ta lo cho giới trẻ đến trường, vì người lớn xem chừng cứ ỷ 

y, không sợ gì cả, không cách ly, không đeo mạng cho mình và cho trẻ. Đặc biệt ở Utah County, 

Provo và Orem, nơi niềm tin tôn giáo vượt quá niềm tin khoa học.  

Cũng may, con số người chết ở Utah vào khoảng 453 người. Cũng đến 40% trên 85, 75% 

trên 65, và nạn nhân cũng thường là những người ở các nhà dưỡng lão. 

Cũng tính đến ngày 28-9, trên khắp nước Mỹ, số trường hợp nhiễm là 7,147,070; số tử 

vong là 205.024. Trên toàn cầu số trường hợp nhiễm là 33.3 triệu và số tử vong là 1 triệu. Có 

nghĩa là mối tương quan giữa đại cường Mỹ và thế giới không thay đổi: số người nhiễm ở Mỹ 

vào khoảng 25% toàn cầu, số người chết 20-21%. Dân số Mỹ chỉ tương đương 4.4% toàn cầu. 

Và Mỹ vẫn được xem là nước văn minh, tiến bộ, y học nhất thế giới. Trư1ơc đây là American 

Dream. Nay là American Nightmare. Là người lãnh đạo sâu xa, phải chăng đây là thâm ý của 

ngài, dân Mỹ chịu ít nhiều hy sinh để cho người ta hết dám tính chuyện làm di dân ở  Mỹ?  

Vấn đề là nay người ta lo sợ một đợt đại dịch mới, vì lãnh đạo đất nước nhất định xem 

chuyện chính trị lớn hơn chuyện y tế đại chúng, và trong ban đặc nhiệm phòng chống đại dịch  

của ông Trump, các nhà khoa học đều ngồi chơi xơi nước hết (Bác sĩ Fauci, bác sĩ Birx).  

Đến gần một nửa các tiểu bang trên nước Mỹ thông báo số trưòng hợp nhiễm bệnh tăng 

mạnh. Ít nhất là 10% so với tuần giữa tháng chín trên 21 tiểu bang, phần lớn là miền tây nước 

Mỹ: Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New 

Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, 

Texas, Utah, Washington, Wisconsin và Wyoming. Có 18 tiểu bang được ghi nhận là không tăng 

không giảm, và 11 tiểu bang được ghi nhận đang giảm: khoang 10% so với tuấn trươc đó: 



Arizona, Louisiana, Tennessee, Georgia, Florida, Virginia, Maryland, Connecticut, Rhode 

Island, Vermont và New Hampshire. 

Bác sĩ Chris Murray, giám đốc Viện Thống kê và Thẩm định Y tế cúa Đại học 

Washington, đã cảnh báo mùa thu và mùa đông đang tới, có thể có tái bộc phát trong đại dịch  

Covid-19 vì người dân ít đề phòng hơn và ở trong nhà nhiều hơn> Ông nêu con số rùng rợn: số 

người chết có thể nhảy từ mức trung bình 765/ngày hiện nay lên đến 3.000 cuối tháng 12. 

Có một ông bác sĩ người Việt chẳng biết bệnh hoạn hay tâm thần thế nào nay lên tiếng 

khẳng định trên mạng rằng CDC (Trung tâm Phòng Kiểm Dịch Bệnh Mỹ) đã nói là số trường 

hợp thực sự chết vì coronavirus chỉ khoảng 9.000, tức 4.5% con số CDC đưa ra (khoảng 

200.000). Có nghĩa là đến 95% trường hợp là người ta chết vì những bệnh khác đã có sẵn, nay 

những bệnh này được COVID-19 “khai thác” mà thôi. Bởi thế người ta mới đổ tội cho 

coronavirus. 

Ông này cũng như ông Trump, nói để “trấn an dư luận” chăng?  

Người ta chỉ có thể an tâm khi ông chịu vào nhà thương mà thôi! 

 

, 


