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Tổng thống chào như một người hùng... 

 

 

Sau đó gỡ mạng như một người khùng 

 

Cuối cùng thì ông cũng bị dính với Cô, sau bao nhiêu tháng bác bỏ, phủ nhận những thực tế ai 

cũng thấy. Có điều nhiều người cũng hỏi phải chăng đây chỉ là trò diễn mới của ông – “a new 

reality show” trên sân khấu cuộc đời của mình?  

Mải miết với vai trò độc diễn, chiều ngày chủ nhật 4-10, hầu như 48 tiếng sau khi nằm 

viện vì coronavirus, và giữa lúc ai cũng tưởng ông đang mệt mỏi chiến đấu trên giường bệnh, 

ông vẫn (quậy) không nằm yên được và đã xuất hiện trước một số quần chúng ủng hộ. Ông ngồi 

trong xe, chẳng có xe nào dẫn đường, chẳng có xe hộ tống, mặt đeo mạng, đưa tay vẫy chào 

những người cuồng Trump đang đứng ngoài bệnh viện quân đội Walter Reed ở Bethesda, 

Maryland. Sau đó, xe lại vòng trở lại bệnh viện, đương nhiên nhiều người khâm phục vì sự can 

đảm, dũng cảm, liều mạng, trong khi giới an ninh tình báo bảo vệ tổng thống căm phẫn, nguyền 

rũa, vì bị xem nhẹ sinh mệnh. Và người ta lại bàn tán: Như thế có đúng ngày mai ông sẽ xuất 

viện theo ý muốn hay chăng? Chẳng ai bàn đến số phận của cả chục người chung quanh đã 

nhiễm bệnh cũng từ mấy ngày qua, chủ yếu cũng chỉ vì ông. 

Chiều thứ hai 5-10 ông xuất viện thật giữa lúc mọi người bán tín bán nghi ông bệnh giả. 

Trước khi rời quân y viện Walter Reed, ông đứng thẳng người ở cửa chính, đưa tay lên chào từ 

giã theo kiểu nhà binh – quên đi một thời cách đây hơn 50 năm ông đã tìm mọi cách khỏi phải 

khoác áo chiến binh. Tính ra, ông đã ở trong bệnh viện 72 giờ, đi vào lịch sử như tổng thống 



đương nhiệm đầu tiên đã tạm trú tại Walter Reed lâu đến thế. Thông thường, các tổng thống 

được điều trị ngay tại Tòa Bạch Ốc và chỉ đến Walter Reed để chẩn đoán đặc biệt. 

Công luận vẫn chưa rõ đến mức thỏa đáng ông đã nhuốm bệnh như thế nào? Khi nào? 

Lây ai? Ai lây? Nặng hay nhẹ? Chữa trị cách nào? Biến chứng thế nào?... Bác sĩ đặc phái của 

tổng thống, Sean Conley, đã bị chỉ trích nghiêm trọng trong mấy ngày qua là đã không nói đủ sự 

thật, còn có tính che dấu và thoái thác, về bệnh tình của tổng thống. Thực ra, một đàng bác sĩ đặc 

nhiệm có trách nhiệm trước quốc dân đồng bào là phải cho người dân biết đầy đủ về tình trạng 

tật bệnh của tổng thống để ít nhất, người ta cầu nguyện cho ông (như thời trước người ta nguyện 

cầu cho chúa Neron), và tệ hơn, chuẩn bị người thay thế ông (Phó Tổng thống Mike Pence) nếu 

cần thiết. Một đàng, bác sĩ cho tổng thống thì thông thường bị tổng thống điều khiển hoàn toàn – 

“quay nhhư quay dế”! Người ta nói các bác sĩ của Nhà Trắng đều phải ký một cam kết “ngậm 

miệng ăn tiền”. Thế nhưng khi ông Conley hôm thứ bảy 10-10 chưa dám xác nhận ông Trump 

thử nghiệm âm tính nhưng lại nói ông Trump có thể tiếp xúc với quần chúng không sợ lây nhiễm 

cho người khác, phải chăng có sự lạm dụng trách nhiệm ở đây? Lương tâm nghề nghiệp ông đặt 

chỗ nào? Và ông sẽ trả lời như thế nào sau này với lịch sử?  

Thiên hạ “xấu miệng” vẫn cho rằng ông Trump lại ngồi không dựng chuyện, bịa đặt, theo 

thói quen suy nghĩ phiêu lưu của ông, trước có thể chỉ là mua vui, hay mua thì giờ, tránh né một 

số vụ tai tiếng, như chuyện tránh thuế đến hàng trăm triệu, quản lý đại dịch coronavirus một cách 

“buông thả” không mạng, không cách ly, kinh tế chưa thoát được đại suy thoái (vẫn còn hơn 12 

triệu người thất nghiệp), ủng hộ của ông dành cho các nhóm bạch chủng siêu đẳng đang lập 

những nhóm “dân quân” để kiểm soát dân sự .... Cũng có thể ông tính tránh không ra tranh luận 

lần thứ nhì với ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân Chủ. Và cũng có thể ông muốn dựng lên sân 

khấu này với ít nhất hai mục đích: ông là người hùng, xem coronavirus chẳng ra gì, do đó, đại 

dịch này chẳng có gì đáng sợ nếu người ta đừng sợ! 

Sự thật thì ông Trump đã đưa ra một mẫu mực hành sự rất có tính “hình sự”, đó là không 

đeo mạng mặc dù theo khuyến cáo của những giới chức lãnh đạo y tế, ông phải miễn cưỡng yêu 

cầu dân chúng “đeo mạng là yêu nước”, nhưng đồng thời cứ nhấn mạnh đó là quyền tự do (ông 

quen dùng chữ liberty để nhấn mạnh quyền tự do cá nhân hơn chữ freedom như một tự do dân 

quyền) của mọi người, và không bao giờ ông nhấn mạnh đeo mạng là điều tối thiết để ngăn ngừa 

mình lây cho người khác và người khác lây cho mình. Thậm chí ông còn cổ xúy tư tưởng khoa 

học chẳng chứng minh được đeo mạng là giữ mạng an toàn. Bởi vậy những người theo ông cũng 

không đeo mạng cho ông để tỏ dạ trung thành, mà cả những người theo đảng Cộng Hòa cũng có 

cách ứng xử “tiến bộ” tương tự – không đeo mạng cho dù những con số công bố hàng ngày 

chẳng làm ai yên tâm. 

Bởi thế mới có biến cố ngày thứ bảy 26-9,  cho thấy không chỉ điều ông không có, là kỹ 

năng lãnh đạo, mà còn một thiếu sót nghiêm trọng hơn nơi ông: đạo đức lãnh đạo đất nước, tức 

tấm lòng thương dân, lo cho dân. Số là chiều ngày hôm đó ông tổ chức một dịp chào mừng bà 

thẩm phán Amy Coney Barrett của Tòa Kháng án Liên bang mà nay ông đề cử làm thẩm phán 

Tối cao Pháp viện để thay bà Ruth Bader Ginsburg, vừa mới chết không nhắm mắt vì bà chỉ 

muốn qua đời chậm 1-2 tháng mà không được. Đương nhiên, đây là một thắng lợi lịch sử cho dù 

không sạch sẽ của ông Trump (người nhất quyết ở dơ), đảng Cộng Hòa (nay đã dứt khoát đoạn 

tuyệt với những nguyên tắc chính trị ngay thẳng), và khối quần chúng bảo thủ chống phá thai, 

chống người “dị giới” (LGBT), bảo vệ quyền mang súng, chống bảo hiểm y tế đại chúng... 

Khoảng 200 người được mời đến Vườn Hồng: người của Trump (gia nô), các dân biểu, nghị sĩ 

theo Trump, các nhân vật chính trị hữu khuynh, bảo thủ và lãnh đạo tôn giáo chính thống, Phúc 

âm (evangelical)... Không có ai đeo mạng trong buổi “liên hoan” này của Trump. Người ta tha 

hồ trò chuyện vì  được tự do không đeo mạng, không giữ khoảng cách... vì Trump vẫn cho rằng 

nói chuyện ngoài trời thì không bị nhiễm lây. 



Nay cuộc tập họp ngày chủ nhật 27-9 này đã trở thành đề tài để người ta nói về sự khinh 

xuất, liều lĩnh, ngoan cố, độc tài (người ta không dùng chữ ngu xuẩn) của Trump, bởi vì sáng 

sớm thứ sáu, 2-10, Tòa Bạch Ồc đưa tin Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân đã bị nhiễm đại dịch. 

Trước đó, ngày thứ tư (30-9), cũng có tin một tùy viên thân cận của tổng thống, Hope Hicks, 

cũng bị nhiễm. Phụ nữ này, mới 31 tuổi, còn leo lên máy bay đi vận động tranh cử với Trump. 

Cô ta nổi tiếng không đeo mạng. Cả tuần trước đó, Trump đi liên miên tranh cử, nhưng người ta 

đặc biệt chú ý đến ngày hội chào mừng 27-9, bởi vì cùng ngày 2-10 Trump tự cáo giác thử 

nghiệm dương tính với coronavirus, cũng có đến cả 15 người đã có mặt tối đó và nay cùng chung 

số phận. Trong đó có Chris Christie (cựu thống đốc New Jersey), Thượng nghị sĩ Mike Lee 

(Utah), Thượng nghị sĩ Thom Tillis (North Carolina), cố vấn Stephen Miller, Viện trưởng Đại 

học Notre Dame John Jenkins, Bill Stepien (giám đốc ban tranh cử), Kellyane Conway (cựu cố 

vấn tổng thống), Ronna McDaniel (chủ tịch đảng Cộng Hòa), Kayleigh McEnany (tuy viên báo 

chí), Greg Laurie (mục sư phái Phúc Âm), Charles Ray (đề đốc), ba phụ tá tùy viên báo chí...  

Tổng thống Trump nay chống chế, phủ nhận giả định ông bị nhiễm là do cuộc tập họp 

này, và nói trớ rằng nguyên nhân là vì ông tiếp những người trong Gia đình Gold Star (có thân 

nhân bị tử trận ở Iraq). Ông và người ta ôm nhau, thậm chí còn hôn nhau – vì lý do chính trị. “Vụ 

án” COVID-19 của ông Trump vẫn còn rất bí ẩn. Người ta chỉ biết ngày 29-9, Trump tranh luận 

với Biden; ngày 30-9, bay đi Minnesota vận động tranh cử; ngày 1-10, có tiệc gây quỹ ở New 

Jersey, ho, mệt và thử nghiệm, dương tính; ngày 2-10, sốt cao và phải truyền khí oxy, sau đó 

được đưa vào bệnh viện; ngày 3-10, bác sĩ nói Trump hết sốt, không còn truyền khí oxy, nhưng 

vẫn còn cần theo dõi; ngày 4-10, ra khỏi bệnh viện vẫy chào người ủng hộ rồi trở lại, và; ngày 5-

10, trở lại Tòa Bạch Ốc, nói rằng “nay tôi khỏe còn hơn 20 năm trước!”. Ngày 10-10, xuất hiện 

trên lầu Tòa Bạch Ốc nói chuyện với khoảng 2.000 cử tri cuồng Trump, ông nói mà không đeo 

mạng: “I’m feeling great!”.  

Có lẽ ông không dựng chuyện coronavirus này, ông bị thật. Tại sao ông có thể bình phục 

chỉ sau 3-4 ngày, câu hỏi này chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng rõ rệt Trump có chủ ý 

khai thác việc bình phục nhanh chóng của mình như là một “case study” để  chứng minh rằng 

chẳng có gì phải sợ cúm Cô-Vy, mức độ tử vong của nó cũng chỉ bằng nạn cúm hàng năm (dĩ 

nhiên đây là bóp méo sự thật rất trắng trợn. Nạn cúm hàng năm chết tối đa 20.000, số người bị 

cúm có thể cả 20 triệu người; coronavirus nay chỉ mới 7.5 triệu ca nhiễm, nhưng số người chết 

đã lên hơn 210.000), không cần đeo mạng và cách ly, chỉ cần thử nghiệm đều đều để có thể kịp 

thời điều trị (!).“Bây giờ tôi đã khá hơn trước. Có thể tôi đã miễn nhiễm. Cho nên, đừng lo lắng, 

chớ bồn chồn. Mọi người đều có thể khắc phục được nó!” Ai có thể được thử mỗi ngày như  tổng 

thống? Ai có thể có thuốc men sẵn sàng đến thế? Ai có thể đi bệnh viện bằng trực thăng, sẵn có 

phòng khỏi phải chờ đợi... Như một nhận định của BBC: “Những người có COVID-19 nhưng 

không ngụ tại Tòa Bạch Ốc thì làm sao đây?”. Chẳng có người bình thường nào nghĩ đơn giản 

như ông Trump: Mọi người đều có thể được điều trị tương tự...  

Nói tóm tắt, chẳng mấy ai tin những lời biện luận quá “bình dân đại chúng” về 

coronavirus. Ai cũng biết vì chuyện chính trị bầu cử mà ông đã hoàn toàn bỏ luống việc quản lý 

đại dịch ngay từ đầu, và bởi vì vậy, không những các con số gần 8 triệu người nhiễm, 210.000 

người chết đang làm kinh hoàng người dân, mà còn có nỗi lo đại dịch đang có thể tái phát trong 

tháng 10 này một đợt tàn bạo hơn – trung bình số ngưòi nhiễm hàng ngày trong 10 ngày đầu 

tháng 10 là khoảng 48.200, số người chết hàng ngày 720! Bởi thế, thăm dò được tiến hành sau 

khi ông trở về từ bệnh viện chỉ có 35% người được hỏi cho rằng Tổng thống Trump đã kiểm soát 

hữu hiệu đại dịch. Con số 35% này thật ra đáng ngạc nhiên về dân trí của người Mỹ!!! Người ta  

hiển nhiên đã chẳng đặt câu hỏi: có bao giờ ông Trump bày tỏ sự lo âu, xót xa trước những con 

số người bệnh, người chết? Trong mấy ngày sau khi rời bệnh viện, ông có đề cập gì đến những  



người, trong đó có cả vợ ông, bị vướng coronavirus vì sự khinh xuất và bất kể sinh mạng của 

ngay cả những người cộng sự gần gũi, sống chết vì mình? Đúng là Neron! Quo Vadis! 

Bởi vậy, ngày 9-10, Bác sĩ Anthony Fauci, viện trưởng Viện Bệnh Dị ứng và Truyền  

nhiễm, nhân vật được xem là có uy tín nhất trong theo dõi đại dịch hơn 10 tháng qua, phát biểu 

với CBS rằng chính Nhà Trắng đã chủ trì một cuộc họp mặt gây nhiễm tràn lan (superspreader) 

khủng khiếp ngày 27-9 – không ai đeo mạng, và mọi người nói chuyện với nhau rôm rã như 

không hề có ý thức về đại dịch. Dĩ nhiên, từ lâu ông Trump đã không nhìn mặt ông Fauci nói 

riêng, và giới khoa học y tế về đại dịch nói chung.  

Tạp chí chuyên môn về y khoa, New England Journal of Medecine, ngày thứ tư 7-10 đã 

đưa ra một bài lập trường đủ chữ ký của các biên tập viên lên án chính quyền Trump đã tắc trách 

và phi nhân trong cách đáp ứng mối hiểm họa của đại dịch COVID-19, và kêu gọi cử tri Mỹ vì 

sự an toàn của đất nước hãy bỏ phiếu loại trừ những người lãnh đạo hiện nay khỏi hệ thống chính 

quyền. Bài xã luận nói rằng đa số người dân đang đứng ngồi không yên, nơi nơi là sự bất hạnh 

của người già, người trẻ, các gia đình, nhưng chính quyền vẫn khoanh tay trước đại dịch như thể 

chẳng có gì xảy ra. Bác sĩ Eric Rubin, chủ bút tạp chí y khoa này, nhấn mạnh rằng đây là lần đầu 

tiên tạp chí này phải có một quyết định chính trị bởi vì nước Mỹ đang trên bờ vực tự sát.  

Một cựu giám đốc của Trung tâm Phòng Kiểm Dịch Bệnh (CDC - Centers for Disease 

Control and Prevention) và chuyên gia kỳ cựu về y tế đại chúng chống dịch bệnh, ông William 

Foege, đã lên tiếng kêu gọi lãnh đạo trung tâm này hiện nay hãy phơi bày những sai lầm và tắc 

trách của lãnh đạo Mỹ hiện nay trong đối phó đại dịch,. Ông nhấn mạnh lãnh đạo CDC phải điều 

hợp sự bãi nhiệm của chính mình để phản đối sự can dự của Tòa Bạch Ốc vào công việc của 

CDC. Ông Foege đã gởi một “tâm thư” cho ông giám đốc CDC obert Redfield, để nói rằng ông 

bất bình trưóc việc CDC mang tai tiếng vì để cho ông Trump lấn lướt.  

Cuộc tranh uận tay đôi giữa hai ứng cử viên phó tổng thống, Mike Pence (Cộng Hòa) và 

Kamala Harris (Dân Chủ) vào tối ngày 7-10 tại Đại học Utah đã được chú ý đặc biệt, một phần là 

vì hai ứng cử viên tổng thống đều là người cao niên, môt ông thì bị coronavirus, một ông thì đã 

đến độ tuổi trung bình của người ra đi. Thông thường, người ta chẳng mấy chú ý đến tranh luận 

giữa hai ứng cử viên phó, nhưng nay lại háo hức với bà Harris, nữ ứng cử viên tạp chủng đầu 

tiên (Phi, Ấn, và gốc Jamaica). Người điều khiển chương trình cũng là một nhà báo độc đáo, bà 

Susan Page trưởng văn phòng Washington D.C. của tờ USA Today. Trí thức, chừng mục, nhỏ 

nhẹ nhưng đã tỏ ra quyết đoán trong điều hành tranh luận. Bà nêu ra chín điểm: đại dịch, kinh tế, 

bảo hiểm y tế, bạo lực cảnh sát, xung đột chủng tộc, cải cách Tối cao Pháp viện, quan hệ với 

Trung Quốc, mối tình Trump-Putin, bầu cử... Ngoài ra còn có những điểm nhỏ: sức khỏe của hai 

ứng cử viên tổng thống và khả năng trong tương lai một tổng thống đương nhiệm phải rút lui; 

vấn đề phá thai và quyền chọn lựa (pro-choice) hay xem sinh mệnh là trên hết (pro-life). 

Trong số những nhận xét giới quan sát đưa ra là sự tránh né những câu hỏi quyết định, ví 

dụ như ông Trump có chấp nhận kết quả bầu cử hay chăng, sức khỏe của các ứng cử viên như 

thế nào. Ngoài ra, là sự “chơi trò chính trị với sinh mạng ngưòi dân trong cơn đại dịch” hiện nay: 

như trong cách ông Pence biện hộ cho Tổng thống Trump về thành tích 7.5 triệu người nhiễm 

bệnh và hơn 210.000 người chết bằng cách nói rằng chinh phủ đang dồn sức có vác-xin trong 

tháng tới, là chuyện mà ngay cả CDC cũng bác bỏ “không thể có được”.  

Tuy nhiên, khác với tranh luận giữa Trump và Biden ngày 29-9, mà kết quả theo BBC 

“the loser is America”, cuộc tranh luận này, cũng theo BBC, “the winner is America”. Thái độ 

của bà Harris chừng mực và lão luyện, bà chỉ nhắc ông Pence mỗi khi ông nói liên miên: “Mr. 

Vice President, I’m speaking!”  

Cũng được đặc biệt lưu ý là con ruồi ở đâu bay đến đậu trên mái tóc ông Pence hơn 2 

phút. Bởi vậy, người ta không xếp hạng tranh luận này để giữ gìn sự đoàn kết, lưỡng đảng, mà 



chỉ nêu lên trường hợp của từng tham dự viên: (1) Con ruồi biết tìm chỗ đậu; (2) Ông Pence 

đúng là ruồi bu, và (3) Bà Harris biết chỉ cho ruồi đậu chỗ nào. 

Ông Trump còn bệnh hay không, có trời mới biết, nhưng vấn đề tâm thần của ông nay 

đang được giới y khoa nêu lên trở lại. Như thường lệ, chẳng ai nói nổi với ông, cho nên người ta 

thật sự lo về “tâm trạng” này. Ông hủy bỏ cuộc tranh luận với Biden ngày 15-10 sau khi ban tổ 

chức đưa ra phương thức tranh luận qua mạng – xét sự kiện ông Trump vừa bị COVID-19. Ông 

hủy thương lượng với bà Pelosi “chờ đến khi tái đắc cử” về gói cứu trợ người dân trong đại dịch 

rồi chỉ 2-3 giờ sau lại yêu cầu tái tục – cho dù hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không giải quyết 

được cứu trợ ai (các hãng máy bay hay người dân bình thường) và giá trọn gói là bao nhiêu 

(2.500 tỷ theo Dân Chủ hay 700-800 tỷ như Cộng Hòa đề nghị). 

Nhưng dơ bẩn nhất là chuyện nguyền rũa chửi bới không sợ dơ miệng mình. Từ trước 

đến nay chưa có một ứng cử viên tổng thống nào “mạnh miệng” đến hạ cấp như thế. Trump gọi 

Biden và bà Harris là “cộng sản”, “còn tệ hơn ngưòi xã hội chủ nghĩa”, sẽ “tước đoạt hết của 

người dân”. Ông mắng bà Harris là “quỷ sứ”, sẽ mở toang cửa biên giới cho “bọn giết người, 

cướp bóc, băng đảng, hiếp dâm” tràn vào nước Mỹ. Trump nói Biden “hèn nhát”, không có năng 

lực tâm thần, sẽ làm tổng thống không quá hai tháng thì tử nạn... Ông chỉ trích Ngoại trưởng 

Mike Pompeo không dám công bố những email của “Hillary Gian trá”, Bộ trưởng Tư pháp 

William Barr của ông là nhút nhát không dám bỏ tù người tội phạm thuộc đảng Dân Chủ, và 

Giám đốc FBI Christopher Wray có thành kiến với Nga phá hoại bầu cử Mỹ... 

Bầu cử càng đến gần, kết quả thăm dò càng có vẻ dứt khoát, đương nhiên điên sẵn càng 

ngày càng điên.  

Trong bầu cử 2016, bà Hillary Clinton hơn Donald Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông, 

nhưng thua phiếu cử tri đoàn 306-232. Lý do chính là có nhiều người Dân Chủ đã không bỏ 

phiếu cho bà. “Never Hillary” ngay ở những tiểu bang then chốt. Bà thua vì tưởng chắc thắng.  

Năm nay, Biden không gặp những cử tri kiểu “Never Joe” trong đảng Dân Chủ. Trump 

đang mất tín nhiệm trong đảng Cộng Hòa vì coronavirus. Cũng có những người Cộng Hòa 

“Never Trump” vì tư cách Donald đang phơi bày lộ liễu hơn. 

Người ta tính ra, số phiếu cử tri đoàn ủng hộ chắc chắn cho Biden là 290, Trump là 173, 

và 85 phiếu chưa xác định. số phiếu cần thiết là 270. 

Nhưng đó chỉ là lý thuyết. 

Trong thực tế, chỉ có nằm mơ mới thấy mọi chuyện dễ dàng. 

Trump đã quyết chống đến kỳ cùng - trừ phi mình đắc cử. Bầu cử qua cách gởi phiếu qua 

bưu điện đang bị phá bằng đủ mọi cách. 

Và sau lưng Trump còn có Putin. 

Sau lưng Trump còn có những nhóm bạch chủng siêu đẳng nhu Proud Boys chẳng hạn. 

Âm mưu bắt cóc bà thống đốc Michigan Gretchen Whitmer đã cho thấy sự an toàn, an ninh của 

xã hội Mỹ đang trên bờ vực. Bà Whitmer hôm chủ nhật 11-10 đã lên tiềng tố cáo Tòa Bạch Ốc 

“ủng hộ và khuyến khích khủng bố nội địa” nhằm vào những người chống lại Tổng thống Trump 

trong bất cứ vấn đề gì. Ngưòi ta đang lo sợ một cuộc nội chiến kiểu mới giữa quần chúng chống 

Trump và những nhóm “dân quân vũ trang” cực hữu đang mọc lên nơi nơi. 

Cho nên, chẳng biết trong số báo tháng 11, Bút Tre đã có thể gởi đi “Hỉ Tín” được chưa! 


