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   “  IỀ  ” CHIẾN MÙA THU 

               Hàn sĩ phan 

 

Mùa theo thời gian tháng, ngày trong năm có hơi khác nhau ở các Châu lục. Ở Việt Nam tính mùa 

Thu vào tháng 7, 8, 9 ( âm lịch ?) nên cuộc nổi dậy của Việt minh vào ngày 19 tháng 8/1945 gọi là 

Cách mạng mùa Thu hay để tự tôn vinh việt cộng còn gọi là đại thắng mùa Thu. Ở Mỹ mùa Thu bắt 

đầu từ khoảng 20 tháng 9 đến 20 tháng 12 (Dương lịch), cho nên những hành động của phía Trump 

vào thời gian sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng11 được xem như là cuộc “ TIỀN chiến mùa Thu” của 

ông  Trùm chăng, và Ngài đang đại thắng mùa Thu bởi vì đây là cuộc chiến không phải bằng súng 

đạn mà là cuộc chiến pháp lý để kiếm tiền xấp-bo vào dịp cuối Thu, hậu bầu cử? Chắc có nhiều vị 

khi đọc đến đây phải xì lên một tiếng thật lớn: “lại bịp bợm, mê cuồng, láo khoét gì đây”. Nhưng 

h y khoan, đừng dừng lại và cứ đọc tiếp đi. Tuy nhiên điều cần lưu ý là phải nhìn nhân vật Trump 

nầy dưới hai nhãn quan khác nhau :     

    1- Nhìn  rump n   một nhân vật chính trị -  Một nhà lảnh đạo chính quyền đứng đầu 

một nước, thì nói “đại thắng” là một điều dối trá, mị dân, nịnh nọt trắng trợn mà phải nói ngược lại 

là “thất bại thê thảm” và kết quả từ cuộc bầu cử (phiếu cử tri đoàn lẩn phiếu phổ thông đều thua 

đậm !), từ sự chọn lựa của người dân Hoa Kỳ đ  nói lên điều đó. Mặc dù ông Trùm cứ ngoác mồm 

ra mà la thật to “Tôi đ  thắng, tôi thắng lớn”, có đến 74 triệu cử tri Mỹ đ  bầu cho tôi, một kỷ lục 

chưa từng thấy. Mèn đét ơi ! Sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ đến 74 năm rồi mà chẳng biết tí gì về 

nguyên tắc dân chủ và quy luật bầu cử ở Mỹ sao trời ?! Vậy mà cũng học đòi làm chính trị ! Sao 

ông ta không biết đối thủ của mình có 81 triệu cử tri bầu chọn và 306 phiếu cử tri đoàn (trong khi 

ông ta chỉ có 232 phiếu). Có lẻ Ngài có vấn đề về tâm thần như bà chị và cô cháu nói thật sao ?  

Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là có vô số người, trong đó có phe ta đ  hùa và tin theo triệt để. 

Hơn nữa còn có cả vị Luật sư lên đài cũng nói : Ông Tông Tông T. phải thắng vì có đến 74 triệu 

người bầu cho ông. Có lẻ ông LS nầy chưa từng ra tòa để biết về tỉ lệ biểu quyết của bồi thẩm đoàn. 

Không lẻ những người hùa theo nầy cũng “đồng bệnh tương lân với Ngài Tông Tông”. Như vậy thì 

“hoạ vô đơn chí”, Hiệp Chủng Quốc nguy to rồi, vì con Covid-19 chưa diệt được nay lại xuất hiện 

thêm con “Vi-rút Thần Kinh Thương Nhớ” mà chắc là nguy hiểm gấp bội phần. Vì con Covid-19 

made in China, chắc thọ không bền, còn con vi-rút nầy made in USA chắc là sẽ “ĐEO ta dài lâu, 

Đeo ta đậm sâu thôi !”.  Lạy Chúa tôi ! Con tuy cùng màu da, chủng tộc với đám hùa ké nầy nhưng 

không cùng phe với họ, xin cho con khỏi uống “chén đắng lú lẫn nầy”. 

     -Về kinh tế :  

       Ông ta lúc nào cũng huênh hoang là đem lại sự tiến bộ vượt bực mà không hề có chút liêm sĩ để 

nói đến cái di sản giải quyết và ổn định cuộc khủng hoảng KT từ năm 2006 kéo sang suy trầm 

nặng nề 2008, 2009 đ  dẫn đến việc phục hồi công nghiệp, việc làm để rút ngắn tỉ lệ thất nghiệp 

vào thời điểm đó từ 10- 11% xuống còn 5% của người Tổng Thống tiền nhiệm Obama. Khi kinh tế 

đ  ổn định và phát triển, thất nghiệp đ  giảm xuống, các ông chủ đả bắt đầu hốt đầy túi, thì lúc vừa 

lên nắm quyền Ngài Trump đ  lo ngay đến cái túi tiền của các đại gia đó vì cùng phe, quen ăn trên 

ngồi trước, quen mùi vinh hoa phú quí của đám nhà giàu… bụng lớn mà tim nhỏ.  ( Ngoại trừ các vị 



đầy lòng nhân ái như tỉ phú Buffett, Bill Gate, Steve Jone, Zuckerberg…)  Nên việc trước tiên là 

giảm thuế cho nhà giàu với chiêu bài để đám nầy tái đầu tư, nhưng thực chất là Họ đ  dùng tiền 

thặng dư, do bớt thuế, để mua cổ phiếu thúc thị trường chứng khoán bốc lên để Trump có dịp huênh 

hoang. Chuyện American first : đem việc làm về lại Mỹ thật nhiểu chỉ là trò bịp bợm, bởi đám chủ 

nhân hảng xưỡng sản xuất hàng hoá, có ai ngây thơ đến độ không biết là đem công việc về Mỹ với 

giá tiền công lao động cao ngất, phải nâng giá thành lên, thì làm sao mà cạnh tranh. Hậu quả sẽ đi 

đến phá sản là cái chắc, “ Con đường nầy ngu sao đi…”.  Rồi đại dịch Covid-19 xảy ra đ  vạch rõ 

cho dân Mỹ thấy là ngay những sản phẩm y tế, thuốc men, khẩu trang v..v... đều chờ mua từ Tàu 

cộng ! Cho đến lúc nầy, mặc dầu vẫn còn nhiều người theo Tông Tông chưa thừa nhận Covid là có 

thật thì đ  có hơn 3 trăm ngàn người Mỹ chết vì dịch bệnh  nầy : Đúng là Ngài Tông Tông đ  

“make American chết lềnh khênh”. 

     - Về n  n c c  và t  c c  lản  đạo :  

        Đại dịch Corona Virus xảy ra đúng vào năm bầu cử là một rủi ro nhưng đồng thời cũng là một 

lợi thế cho ứng cử viên là Tổng Thống đương nhiệm, nhưng nó tùy thuộc vào cách ứng xử của nhân 

vật nầy. Dĩ nhiên, Ông ta cũng là con người chứ không phải là thần thánh gì cho nên không thể đòi 

hỏi Ông phải nhanh chóng chấm dứt được nạn dịch, giải trừ được Virus lan tràn, ngăn chặn được sự 

chết chóc… Bởi vì Lảnh đạo của toàn thế giới không ai làm được điều đó chứ không phải chỉ riêng 

Ông. Tuy nhiên điều cần thiết nhất mà người đứng đầu một nước phải có là : tinh thần trách nhiệm, 

tấm lòng đối với mọi người dân, sự chân thật và nhất là lương tri của một con người, phải làm 

gương trong mọi biện pháp phòng chống dịch, phải ưu tư, chia sẻ đau xót trước những mất mát đau 

thương của mọi người. Phần Ông, ông đ  làm toàn điều ngược lại! : Dối trá - che đậy - xuyên tạc - 

Diểu cợt… Trời đ  nhắc ông, Cho ông vướng Covid để có kinh nghiệm giải bày cho người khác đề 

phòng, nhưng chính ông đ  đáp trả sự quan tâm của Trời bằng một trò độc ác, xem thường ý Trời và 

có cớ khoác lác : “Xem tôi đây nầy, mắc dịch rồi vẫn tỉnh bơ, có sao đâu, có chết chóc gì đâu…” 

Bày tỏ trò ta đây xong rồi mở khẩu trang (mà chắc lúc rời bệnh viện bị bắt buộc phải mang ) nhét 

vào túi, điều nầy Ông tự rủa vào mặt mình vì chính ông đ  phán: “mang khẩu trang là yêu nước”. 

Lòng aí quốc của ông là như vậy đó !!! Có đáng muối mặt mà tôn vinh không ?  Chúng ta cho lời 

nói, thái độ và biểu hiện của ông sau lúc nhiểm Covid và được chữa lành là một “trò độc ác”: Vì các 

người dân thường không phải là Tổng Thống làm sao có cơ hội được hưởng những điều kiện chữa 

trị và thuốc men tốt nhất, nhanh nhất như ông được. Cho nên chính Ngài Tông Tông đ  đánh mất 

lương tâm, đ  lừa gạt, để vô tình xúi người dân đi vào chổ chết dễ dàng hơn. Như vậy không bất 

nhân, độc ác thì gọi là gì đây ? Đáng lý ra ông chỉ cần là một người chân thật bình thường, có TÂM, 

có chút lòng nhân ái trong cách đối phó với đại dịch, không cần “Make American Great Again” 

không cần hô hào “American First” mà chỉ cần đừng nghĩ đến “Trump First” là chắc chắn ngày 3 

tháng 11 vừa rồi ông đ  thắng một cách dể dàng, quang minh chính đại rồi.  Có người nói : ông 

cũng nghĩ đến dân và lo cho dân nên đ  cấp hàng tỉ đô la để đặt hàng vaccine. Dạ thưa đó không 

phải là tiền túi của ông mà là từ ngân sách Quốc Gia, từ tiền thuế của người dân, TổngThống nào 

cũng có thể làm được.  Riêng đối với ông thì càng dể dàng vô tội vạ, vì chloroquine chưa được xác 

nhận hiệu quả ông đ  cho mua mấy chục triệu liều và cả những thứ độc hại khác theo ông tưởng 

tượng là có thể giết vi khuẩn Covid, nếu không được nhắc nhở hoặc can ngăn thì ông cũng có thể 

cho mua huống gì vaccine. Nói tóm lại đó là một nhà lảnh đạo tồi, vô tâm, thiếu bản lảnh chính 

trực, thiếu viễn kiến chính xác, chỉ nghĩ đến thủ đoạn, nên sử dụng một ban tham mưu cũng tồi 

“The Bết of the Bết” để rốt cuộc thua thê thảm rồi chạy ngược, chạy xuôi giở trò ma mảnh kiểu 

băng đảng, chợ búa, xã hội đen !!! Và cuối cùng còn cố tình dùng một đám luật sư phù thủy kiện 

cáo cù cưa, cù nhầy, chịu đổ mồ hôi nhớt để ăn vạ, chỉ còn thiếu vén quần lên mà chưởi đổng nữa 

thôi ! Ngày xưa ở VN có nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm của Nam Cao, một nông dân mạt rệp, 

dốt nát chỉ biết nằm lăn ăn vạ để kiếm miếng cơm hẩm qua ngày, nhưng cũng chỉ là nhân vật trong 

tiểu thuyết… Còn ngày nay ở Mỹ mà lại có cảnh nầy bằng con người thường trong đời thật sao 

Trời?!  Phải có cái gì khác để lý giải chứ ? chắc hẳn là vì không phải ăn vạ để kiếm cơm hẩm như 



Chí Phèo, mà người đóng tuồng thì kiếm ngàn, chục ngàn đô, còn chủ “Phường Chèo” thì vô mánh 

chục triệu, trăm triệu đô (sẻ nói ở phần sau).  Đúng là ở Mỹ cái gì cũng nhất, đây là trò hề vĩ đại 

nhất thế kỷ !  Đồng thời cũng là mánh kiếm chác được nhiều và nhanh nhất, và cũng phải là loại 

mặt dày, vô cảm nhất mới làm được ! Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nhờ có cái trò trân tráo nầy 

diễn ra mà chúng ta càng tự hào về nước Mỹ đ  có những Quan Tòa từ Tiểu Bang, Liên Bang đến 

Tối Cao Pháp Viện đầy công tâm, chính trực trong tinh thần thượng tôn pháp luật đáng cho mọi 

người ngưởng mộ, kính phục. 

     2- Nhìn Trump từ bản chất đíc  t ực là Một Con Buôn. 

     Phần một ở trên, chúng ta đ  nhìn Ông Trùm như một nhân vật chính trị, một nhà l nh đạo Quốc 

gia : Độc tôn, ngạo mạn, bốc đồng, không hề biết phục thiện, chỉ ưa nịnh hót, tâng bốc… gần đủ 

mọi tiêu chuẩn của một hôn quân. Nhưng suy đi nghĩ lại và cân nhắc, nhận xét cho thật kỹ thì Ông 

không đạt được điểm cao trong vai trò nầy vì đó không phải là bản chất đích thực, là sở trường 

chính thống của ông. Cái bản chất căn nguyên cốt lõi để định hình thành Trùm đích thực : “ Ngài là 

là một con buôn”. Ngài có đầy đủ bản l nh, thủ đoạn luồn lách, lắt léo và mánh khóe để làm sao 

thua lổ ít nhất và kiếm chác được nhiều nhất. Đòn phép chuyên dùng là cứ làm tất cả mọi chuyện, 

dù bất nhân, bất nghĩa nhưng ngụy trang càng khéo càng tốt để thu lợi, đối đế dùng kiện tụng để hóa 

giải miễn có lời : Từ mở trường Đại Học (Trump University) để lừa gạt sinh viên (tốt ngiệp sẽ có 

việc làm trong Cty Trump ) bị kiện bồi thường ( Newyork, Reuters, apr. 9/2018 : A federal judge on 

Monday signed off on a $25 million agreement to settle fraud claims arising from Trump 

University, the now-defunt education venture of US President Donald Trump after a former student 

agreed to drop further appeals ) đến chuyện khai khống tài sản để mượn tiền ngân hàng và chuyện 

hồ sơ thuế cù cưa, cù nhầy không chịu đưa ra… Đúng là thành tích  có một không hai trong lịch sử 

hơn  hai trăm năm của  người đứng đầu nước Mỹ ! 

     Có một chuyện rất nhỏ nhưng Trump đ  đánh bóng mình rất khéo, đúng là bản l nh con buôn 

ngoại hạng : Đó là việc Ngài làm Tông Tông không lảnh lương, chỉ lấy tượng trưng mỗi tháng một 

đô, phần còn lại tặng cho quỹ từ thiện. Lương T.T. 400,000.00/year x 4 = 1,600,000.00 USD. 

Nhưng thực tế h y  xem Ông thu lại bao nhiêu : “in a recent letter to the editor, writer Diane 

Pazoured says Donald Trump donates his presidential salary (400,000) to charity (“Don’t 

underestimate the president’s charitable contributions,” Oct.14 ). But how much has he used of the 

Americans’ money to play golf in the past three years and nine months ? Try tens of  millions of 

dollars. Also, you know why he plays golf on courses he owns ? The government pays for his golf, 

and whom do they pay ? Donald Trump; since he owns the course he gets paid. He plays golf, we 

pay for him playing, and he pockets the payment ”. (Thomas Coburn, Rosedale)”. 

     Tuy nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ, nội cái việc Ông để cho gia đình tiếp tục làm công việc kinh 

doanh mà không giao cho một đơn vị độc lập quản lý, thêm vào đó lại chú trọng đến việc tăng giảm 

thị trường chứng khoán, thì những tin tức, quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cổ phiếu trồi sụt có 

bí mật lọt lưới hay không chỉ có Trời mới biết ? Cũng chính từ bản chất con buôn dạn dày mánh 

khóe, chai lì thủ đoạn nầy mà ông đ  ra chiêu ngoạn mục trong những tháng cuối nhiệm kỳ Tông 

Tông, mặc dầu đ  bị đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11/2020 bởi đối thủ Joe Biden. Đó là 

chiêu “kiện thưa tới bến”, “chịu mắng ăn đô”, chứng cứ hồ đồ,  kiện thấp thua thấp, kiện cao thua 

cao, lý chẳng ra sao, lên tòa tối cao cũng bị hất nhào nhưng vẫn cứ kiện. Đến ngày 14 tháng 

12/2020 khi tất cả 50 tiểu bang và DC đ  báo cáo bầu chọn xong cử tri đoàn chính thức…vẫn cứ 

kiện ?! Bởi vì “Trùm với tư cách Tông Tông” đ  sắp bị đào thải, biến mất; nhưng “Trùm với tư 

cách con buôn vẫn tồn tại”. Cho nên kiện không phải để thắng mà chỉ cần có lý do, có nhu cầu để 

thu thêm được đồng nào hay đồng đó. (Deflated by a lost he has yet to acknowledge, Trump has 

cushioned the blow by coaxing huge sums of money from his loyal supporter - often under dubious 

pretenses – raisingroughly $250 million since Election Day along with the national party). “by 



Shane Goldmacher and Maggie Haberman /Fri,Dec 18-2020,2:51pm Et.” And The Newyork Times 

:“Trump’s Future : Tons of cash and plenty of options for Spending it”. 

    Sở dĩ Ngài Trùm làm được điều nầy một cách ngon ơ là vì có hàng triệu con chiên, con nai tơ nhẹ 

dạ, dễ tin, dễ bị mê hoặc…nên ước mơ và sẳn sàng lên giàn hỏa tế thần còn được huống chi làm 

supporter cung cấp tiền cho Ngài kiện tụng, vung vẫy!  Đời lúc nào cũng có nhiều người dể dàng bị 

lừa gạt thật đáng thương ! Bởi vậy vẫn còn đất sống cho những lọai lưu manh ngoại hạng nầy. Qua 

cuộc bầu cử vừa rồi chúng ta thấy một hệ qủa hiển nhiên là với tính cách ngổ ngáo, vô lêm sĩ đến độ 

diễu cợt, nhạo báng cả người khuyết tật, già yếu và không có chút nhân tâm xúc cảm nào trước hàng 

trăm ngàn nạn nhân đ  mất mạng sống vì đại dịch Côvid thì bị cử tri bình thường loại bỏ và thất bại 

trong cuộc bầu cử là phải rồi. Tuy nhiên đối với Ngài Trùm, bản chất con buôn, thì thua mặt trận 

này, bày mặt trận khác, kiếm chác thật nhiều, đó là tuyệt chiêu, “money the best”. Lúc nầy đây, 

những ngày cuối năm, cũng là những ngày cuối nhiệm kỳ, mặc dầu nước Mỹ mỗi ngày đang có 

hàng ngàn, hàng ngàn người chết vì đại dịch Covid, Ngài vẫn tỉnh bơ, sống chết mặc bây, “Thầy” đi 

đánh golf ! Bởi vì đánh golf cũng được ngân sách trả tiền và tiền lại chạy vào túi Ngài. (vì đánh ở 

sân của Ngài, như đ  nói ở phần trên ). Người Việt mình nói : Ăn bánh trả tiền. Đằng nầy khỏi phải 

trả, mà còn được trả thì “ngu sao không làm”. Có lẻ, lúc nầy vừa đi trên sân, Ngài vừa ca lẩm nhẩm 

mấy câu tiếng Việt trong bài “Con Đường Tình Ta Đi” (Ph.Duy) của mấy Fan cứng người Việt đ  

chế biến, mail tới và hướng dẫn : 

   Con đường “Tiền” Ta đi 

   Có người dâng, người cúng 

   Ta  dại  gì  không  cầm 

   Million     nầy    Million ! 

     Qua sự việc vừa trình bày ở trên, Hàn bổng nhớ đến một sự kiện : Gần cuối cuộc chiến Việt 

Nam, vào ngày 19 tháng 1/1974, Cuộc Hải Chiến Hoàng Sa trên biển Đông giữa hải quân Tàu cộng 

và Hải quân VNCH đ  diễn ra… Hải quân VNCH do phó đề đốc (chuẩn tướng) Hồ Văn Kỳ Thoại 

chỉ huy. Mặc dầu không cân sức vì Tàu chiến Trung Cộng nhiều hơn, hỏa lực mạnh hơn, nhưng Hải 

quân Việt Nam đ  chiến đấu kiên cường gây thiệt hại khá lớn cho Hải quân Tàu cộng. Với bản chất 

con nhà võ quan, con nhà lính, sau nầy Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đ  viết cuốn sách với tựa đề 

“Can Trường Trong Chiến Bại”.  Ca dao, tục ngữ Việt Nam có nhiều câu rất ý nghĩa, chẳng hạn : 

- Nòi nào giống nấy. 

- Trứng rồng lại nở ra rồng, 

Liu điu lại nở ra dòng liu điu. 

     Có một tập quán hay xảy ra trong đời sống chính trị Hoa Kỳ là các Tổng Thống mãn nhiệm, có 

gốc xuất phát từ chính giới có trình độ cao, thường viết nhật ký hoặc viết sách rất ăn khách… 

Không biết Ông Trùm nhà mình có định làm chuyện nầy không ? Thật ra dù không có trình độ để 

viết lách cho ra hồn, nhưng đối với Ngài thì muốn ra sách cũng chẳng khó khăn gì. Vì vào Đại Học 

còn nhờ thi giùm được, trốn lính còn chạy được, thì chuyện đưa ra ý rồi nhờ người viết giùm thật 

quá dễ dàng! Hơn nữa, dưới trướng của Ngài còn cả lô luật sư thuộc loại kiện không cần bằng 

chứng, cãi chày, cãi cối, lầm lì ăn vạ kiểu Chí Phèo thì chuyện viết giùm lại có cơ hội tán dương, 

tâng bốc tối đa là dễ ợt. Để khỏi mất thì giờ Hàn xin đóng góp free, bằng cách đề nghị đầu đề sách 

(xin phép lấy ý từ tác phẩm của cố Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại) nhưng lại rất phù hợp với gốc 

xuất xứ con buôn của Ngài Trùm, bảo đảm “ the best of the best ” đó là “ GOM TIỀN TRONG 

CHIẾN BẠI ”.  Như vậy là cuộc “TIỀN chiến mùa Thu” của ông Trùm sẽ thành công đến phút 

chót.  Vì chắc chắn hơn 50% Fan cứng của 74 triệu cử tri bầu cho Trùm, trong đó có phe ta, s n 

sàng chờ mua, nếu Sách phát hành, bảo đảm sẽ hốt bộn. 

     Florida, những ngày đầu mùa Đông 2020 

             HÀN SĨ PHAN 


