
 
Buồn Ơi Chào Mi 

Tôi có hai mùa xuân buồn : Mùa xuân năm 1975 và mùa xuân 2020. Mùa xuân 1975, 

tôi thuộc về bên thua trận. Tôi gục mặt buồn bã. Mùa xuân 2020, quê hương thứ hai 

của tôi bị con virus corona đánh tơi tả. Tôi buồn vì ngày xưa, tôi nghĩ rằng Miền Nam 

không bao giờ thua trận, vậy mà miền Nam mất nhanh chóng chỉ trong một mùa xuân. 

Ngày nay, tôi tưởng rằng con virus corona sẽ bị nước Mỹ đánh bại một cách dễ dàng, 

vậy mà nước Mỹ thất trận. Con virus corona đánh gục nước Mỹ chỉ trong một mùa 

xuân. Ngày xưa, Miền Nam thua trận vì Miền Nam và Miền Bắc là hai con chốt của 

Nga Tàu và Mỹ. Sau khi Mỹ thỏa thuận được với Tàu và bỏ rơi Miền Nam. Ngày nay, 

nước Mỹ là nước giàu mạnh nhất thế giới lại thua trận, trong khi các nước yếu kém 

như Đài Loan, Việt Nam đã đánh bại con virus corona. Tại sao ? Theo tôi có nhiều 

nguyên nhân. Tôi xin kê ra đây hai nguyên nhân chính : 

Tổng thống Trump đã thất bại trầm trọng: thay vì chuẩn bị khi được cảnh báo 

thì khinh thường; thay vì ủng hộ các khoa học gia thì tung tin sai lạc; thay vì nắm 

lấy trách nhiệm thì đẩy cho người khác; thay vì nhận lỗi thì đổ lỗi; thay vì huy 

động toàn dân đoàn kết trước nguy cơ thì chửi rủa; thay vì gây niềm tin cho dân 

thì phát biểu tiền hậu bất nhất. Thảm họa đang bao trùm trên toàn lãnh thổ Hoa 

Kỳ. Nay tổng thống Trump muốn “Mở Cửa Lại” để cứu vãn nền kinh tế đang 

khủng khoảng, chỉ số thị trường chứng khoán tuột dốc và cũng để cứu các doanh 

nghiệp và người dân đang gặp khó khăn mặc dầu con virus vẫn còn mạnh mẽ. 

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thật khó cho bất cứ ai là tổng thống trong hoàn 

cảnh hiện nay để có quyết định đúng. 

Dân Mỹ đã quen sống trong xã hội bình an. Rất nhiều người Mỹ làm được 10 

đồng thì tiêu hết 10 đồng và nợ credit card 2 đồng. Họ cần việc làm để có tiền 

sống hơn là sợ con virus corona. Người Mỹ trọng tự do cá nhân. Nhiều người 

Mỹ ham vui, ham tụ tập, thích tự do hơn là sợ con virus corona. 

 



Con virus corona rồi sẽ bị các nhà khoa học chế ngự. Hậu quả virus corona gây ra cho 

nước Mỹ thật đáng hãi hùng và phải suy ngẫm. Hậu quả khủng khiếp nhất là nước Mỹ  

chia rẽ trầm trọng khó có thể hàn gắn được.  Trước dịch virus corona, nước Mỹ đã chia 

rẽ. Sự chia rẽ đó do cánh tả dân chủ và cánh hữu cộng hòa. Sự chia rẽ này trầm trọng 

từ khi ông Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Sau đại dịch virus corona, 

nước Mỹ có thêm một sự phân chia khác khiến cho danh hiệu Hiệp Chủng Quốc Hoa 

Kỳ mất ý nghĩa. Đó là sự kỳ thị người Châu Á của người da trắng Mỹ. Người da trắng 

cho rằng người Trung Hoa đem con virus corona đến nước Mỹ và giết chết người Mỹ. 

Tổng thống Trump đổ thêm dầu vào lửa. Tổng thống Trump luôn luôn lên án Trung 

Hoa dấu diếm dịch bệnh, ông cho rằng virus corona xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ 

Hán, ông gọi tên virus corona là virus China. Theo tôi, mọi người đều biết con virus 

corona phát xuất từ Vũ Hán và chính quyền 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.  Người 

bình thường gọi virus corona là virus Vũ Hán hay virus Tàu thì là điều bình thường. 

Nhưng một vị nguyên thủ quốc gia nên dùng tên mà tổ chức y tế quốc tế WHO đặt tên 

cho con virus corona : COVID-19. Việc gọi Virus China của tổng thống Trump khiến 

người Trung Hoa tự ái và làm dân Mỹ trắng càng căm ghét dân Châu Á.  Trên nhật báo 

Người Việt có đăng một tin : Một bà da trắng tên Arechiga đi dán thư với lời lẽ kỳ thị 

chủng tộc. 

 

                    Hình ảnh kẻ đi dán thư và bức thư với lời lẽ kỳ thị chủng tộc. 

Trong một bức thư, Arechiga viết rằng: “Các người, vì chúng tôi coi các người là kẻ 

xa lạ, kẻ tệ hại không nên sống ở quốc gia này, hãy đi chỗ khác, đi thật xa, đi về xứ của 

các người, nơi mới thật sự là chỗ của các người.” Lá thư nói thêm rằng: “Các người 

có tới ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, 2020, 10 giờ 30 sáng, để rời khỏi quốc gia này, 

nơi mấy người Á Châu không được phép ở. Đất Nước USA của Tôi”. 

Nước Mỹ chia rẽ : Trắng Đen, Trắng Châu Á. Biết bao giờ mới hàn gắn được ? 



Những hậu quả khác : 

Con số người nhiễm bệnh và chết hãi hùng. 

Last updated: May 29, 2020, 02:52 GMT 

United States 

Coronavirus Cases: 

1,768,461 

Deaths: 

103,330 

Recovered: 

498,725 

Kinh tế khủng khoảng : Mức thất nghiệp trên toàn quốc trong Tháng Tư là 14.7%, mức 

cao nhất từ thời Đại Suy Thoái (Great Depression), và nhiều kinh tế gia dự trù là con 

số này sẽ lên tới gần 20% trong Tháng Năm. Kể từ giữa tháng 3 đến nay, có tất cả 40,7 

triệu người Mỹ đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tức là gần một phần tư trong lực lượng 

lao động Mỹ gồm hơn 164 triệu người. 

Những hậu quả về số người nhiễm bệnh, số người chết, kinh tế khủng khoảng, nước 

Mỹ sẽ vượt qua và biến mất sau vài năm con virus corona bị chế ngự và chỉ còn là 

những hoài niệm trong tâm trí người Mỹ, không dai dẳng kéo dài và ăn sâu trong máu 

của nhiều người da trắng như sự kỳ thị Trắng Đen, Trắng Châu Á. 

Một hậu quả khác do virus corona rất có thể xẩy ra : Chiến Tranh Mỹ - Trung Hoa. 

Trung Hoa lợi dụng các nước Phương Tây đang chật vật trong việc chống trả virus 

corona. Trung Hoa tiến hành nhiều hành động để độc chiếm biển Đông, ban hành Dự 

Luật An Ninh ở Hồng Kông bóp nghẹt phong trào dân chủ Hồng Kông, dọa chiếm Đài 

Loan bằng võ lực. Nước Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt như điều tàu chiến, 

tàu ngầm, máy bay đến biển Đông và mạnh mẽ cảnh cáo Trung Hoa. Tôi có cảm tưởng 

rằng lần này tổng thống Trump nói thật và sẽ làm thật, không nói đi rồi nói lại như 

trước đây. Tổng thống Trump không để cho Trung Hoa chiếm ngôi số 1 thay Hoa Kỳ. 

Trung Hoa đáp trả hành động của Mỹ : Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ 

ba 26/5 tuyên bố Trung Quốc sẽ tăng cường các bước chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu 

trong các cuộc xung đột vũ trang, đồng thời cải thiện khả năng thực hiện các nhiệm vụ 

quân sự giữa lúc đại dịch corona đang ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh quốc gia, truyền 

hình nhà nước Trung Quốc đưa tin. 

Chiến tranh Trung Mỹ rất có thể sẽ xảy ra … 

Thế giới kinh hoàng, hoảng loạn vì con virus corona. Con người có nhìn lại chính mình 

để suy ngẫm sau đại dịch virus corona không ? 



Con virus corona đánh toàn thế giới bất kể nước giàu hay nghèo. Virus corona đánh 

vào con người bất kể là người quyền thế hay mạt hạng, bất kể kẻ giàu sang hay nghèo 

hèn, bất kể người đạo hạnh hay kẻ bất lương … Vậy virus corona là kẻ thù của loài 

người. Con người có đoàn kết để chống lại kẻ thù hay vẫn hận thù giành giật chém giết 

nhau ?  

Con virus corona do con dơi ở chợ Vũ Hán gây ra.  Vậy dịch Vũ Hán là do con người 

gây ra. Con người, con vật, thiên nhiên cây cỏ nương tựa nhau để có đời sống tốt đẹp 

không thiên tai, không dịch bệnh. Sau đại dịch virus corona, con người có cùng nhau 

làm tốt việc bảo vệ môi trường, không phá hoại thiên nhiên cây cối, không giết và ăn 

thú vật hoang dã … hầu tránh được thiên tai dịch bệnh ? 

Đại dịch virus corona đã cho con người thấy rằng mạng sống của con người mong 

manh. Con người cần đoàn kết để sống an toàn, yên vui. Cống hiến trí tuệ, cho đi tiền 

của, đóng góp sức lao động, sống vì lợi ích chung của cộng đồng thì mới sớm vượt qua 

tai ương, dịch bệnh.  

Buồn ơi ! ta không muốn gặp mi, chào mi. 

                                                                               Quang Già Cơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


