Cuồng Lãnh Tụ, Một Hiện Tượng Quần Chúng Chưa Từng Có
L. Tạ -- 10/18/20
Trong lịch sử nước Mỹ, chưa từng có một vị Tổng Thống nào được nhiều người tôn sùng như Tổng
Thống Trump - một hiện tượng rất lạ vì nó không chỉ dành cho một vài người mà cả một quần chúng rộng
lớn.
Tổng Thống Trump trong buổi vận động của ông tại Middle
Town, PA 26/09/2020, ngày mà ông được cho là nhiễm
bệnh. Ủng hộ viên ngồi chật cứng và không đeo khẩu
trang.

Có nhiều người tôn sùng ông đến điên cuồng, và
như những con thiêu thân, họ dám làm những gì họ
chưa bao giờ nghĩ họ sẽ làm.
Bài viết này không đánh đồng tất cả những người
ủng hộ chính sách của Trump; có những người ủng
hộ ông vì lý do riêng. Mục tiêu của tác giả là phân
tích tâm lý một bộ phận sùng bái Tổng Thống Trump
một cách cuồng nhiệt.
Nước Mỹ chưa từng có lãnh tụ, hay một người nào, được tôn sùng như một vị cứu tinh. Người dân Mỹ
đều chọn người theo chính sách và đường lối; nếu người nào không đưa ra chính sách được người dân ủng
hộ, thì hậu quả là họ sẽ thất cử. Ban đầu người ta ủng hộ Tổng Thống Trump có thể là chính sách của Tổng
Thống Trump hay cách thức mạnh bạo của ông. Nhưng sau này chính sách mà họ ủng hộ là những gì ông
nói. Ông ghét ai, người ủng hộ ghét người đó. Ông nói phải là họ cho là phải, và trái là là họ cho trái. Rất
nhiều người mê tính cách của ông Trump, mạnh bạo, dám nói, và dám làm. Họ sẽ bỏ qua bao nhiêu chi tiết
chung quanh hành động của ông. Ví dụ ho sẽ bỏ qua từ "dối" trong "Dám nói dối"
Nếu có một sự thật nào quá rõ ràng không có lợi cho ông, và có thể bình thường ngược lại tâm lý của họ, thì
họ một là tránh không đề cập, không nghe. Có người lý giải sao cho hợp lý. Hay thậm trí điều chỉnh tâm lý để
có thể ủng hộ phía của ông. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Một số lớn người ủng hộ Tổng Thống Trump
theo ông, dù ông đi trái, rẽ phải, hay ở lì một chỗ. Ông nói không có gì đáng lo ngại, người ta tin không có gì
đáng lo ngại. Nhiều cuộc biểu tình chống khẩu trang và cách ly xảy ra. Bản thân ông khuyến khích những
cuộc biểu tình vũ trang ở các tiểu bang ( Theo lời vu khống
của phe dân chủ), để chống lệnh đóng cửa vào tháng Ba và
tháng Tư.
Tổng Thống Trump nói về người ủng hộ ông "Tôi có thể đứng
giữa đại lộ số 5 và bắn ai đó, tôi vẫn không mất phiếu nào."
(chuyện xưa khi Trump chưa là tổng thống khi còn vận
đông, nói lên sự tự tin của minh - Đừng hiểu lầm)
Đến khi người ta khám phá ra là ông Trump biết virus có hại, và
nếu không làm gì thì sẽ chết rất nhiều người, qua chính giọng
ông nói trong một cuộc điện thoại riêng tư từ tháng Hai, thì
người ủng hộ ông lại lập luận là ông không muốn làm người
dân hoảng sợ. (Đúng! người lãnh đạo phải trấn an người
dân) Họ bỏ qua một thực tế rằng ông Trump là lãnh đạo đất
nước mạnh nhất thế giới, nhưng ông đã không sử dụng quyền
lực của mình để chuẩn bị cho dịch bệnh và giúp dân một cách
triệt để. Thời Đệ Nhị Thế Chiến, chỉ̀ cần Tổng Thống ra lệnh,
toàn dân và các công ty đều sẽ sẵn sàng. (Trump cũng huy

động những công ty xe hơi làm ngay máy trợ thở và huy động việc sản xuất gấp dụng cụ chống nhiễm
Covid cho các bệnh viện)
Khi ông Trump nói ông không phải chịu trách nhiệm, người ủng hộ phụ hoạ là trách nhiệm thuộc về Tiểu
Bang (Đúng! Trong phạm vị tiểu bang, thống đốc có trách nhiệm riêng, các thống đốc là những vua
con có quyền hành bất khả xâm phạm và có trách nhiệm khi lâm nguy: không thể ngồi đó trông chờ ở
Tổng Thống; TT không làm thì minh cũng không làm) và ông Trump đã làm hết sức rồi. Dù vậy, trong
những lúc khác thì Tổng Thống Trump lại tuyên bố ông có quyền tuyệt đối trên cả tiểu bang (Đúng!
Theo Hiến Pháp, vì lý do an ninh chung, như khi có chiến tranh hay khi người dân bị lâm nguy).
Ông đổ cho cúm từ Tàu, người ủng hộ ghét Tàu (Bộ. chỉ có ai ủng hộ Trump mới ghét Tàu? Thế ra phe
Dân Chủ yêu tàu?), mà không hỏi là sau khi ông biết từ cuối tháng Một, tại sao ông không ngăn chặn
nó.(Khi đó chưa ai chết bên Mỹ: QH, dân biểu taito mặt lớn DCcòn lo đàn hạc Trump. Nancy Pelosi còn
phởn phơ đến Chinatown SF chung vui với bọn Ba Tàu) Trung Quốc, với dân số hơn 1.6 tỷ, đã chặn
được dịch chỉ trong 4 tháng (China tính toán trước hết vụ Covid-19. Chúng tung ra khắp thế giới với
chủ đích nên không chặn liền. Tin ba Tầu CS là đem thóc giống ra mà ăn. Chúng đang toan tính nuốt
sống VN kia kià) ; ông Trump có gần 9 tháng rồi, nhưng đất nước Mỹ vẫn còn phải trong nỗi phập phồng.
Lượng người chết và bị nhiễm vẫn ở mức cao nhất (???). (mời đọc bài So Sánh Tử Vong Covid-19 với Tử
Vong Bệnh Khác - DS Lưu Kim Cương ).Vẫn là lỗi tại Tàu.( Chẳng lỗi tại Tầu thì lỗi tại ai? Tầu không
tung Covid-18 ra thì sao có chuyện?) Trong khi các nước khác đã khắc phục khá lâu rồi, bao gồm cả Việt
Nam (Âu Châu đang bị nặng trở lại có biết không, chắc cũng tại Trump?).
Ông nói, nếu ông không hành động từ sớm sẽ có khoảng 2 trịệu người chết (thì mấy bố CDC đã tiên đoán
như vậy vào tháng 2, ai cũng sợ chết ngưới! Vả lại nếu Trump không nhanh chóng cấm cửa bọn ba
tầu thí giờ này cụng phải cả triệu người chết! Vậy mà khi cấm cửa bọn tầu thì phe DC kêu oái oái) chứ
không phải 210,000 người như hiện nay. Người ủng hộ bám lấy cái phao lý luân đó ( ai bám vào cái
phao? Có sắp chết đuối đâu mà bám vào phao?), mặc dù họ biết ở các nước tân tiến khác con số chết
chỉ có một phần ba theo tỷ lệ (Số dân Mỹ chết tỷ lệ là bao nhiều? Cứ nghe bọn fake news chúng cộng
tất cả: người chết vì già và vì đủ mọi bệnh khác vào thì tỷ lệ sao chẳng cao? - xem bài viết kể trên).
Những người ủng hộ Tổng Thống Trump coi thường COVID-19 - nhưng sẽ đeo nếu ông Trump kêu đeo
khẩu trang.(Ai nói gì thì nói, mình sợ thì vẫn phải đeo cho chắc ăn. Dại gì mà nghe ai. Cuồng gì thì
cuồng chứ ai muốn chết? Một vài đứa ngu – không phải là người Việt – không đeo lỡ dinh, chết xong
đồ tội cho Trump)
Trong khoảng ít tháng nay, mọi sự càng sáng tỏ. Hơn hai trăm ngàn người Mỹ đã chết. Chính bản thân Tổng
Thống Trump đã nhiễm bệnh, và có nói ông tưởng chừng như có thể chết (nhưng lại không chết, vẫn
phây phây đi vận động, hàng ngàn người vẫy cờ đón tiếp – hãy xem video
https://www.youtube.com/watch?v=2olqxq-gEjs. Có TT nào trước dậy được dân cuồng như vậy chưa? Kể cả Obama
trước đây, kể cả Biden bi giờ? Chắc lại nói Trump xài bùa ngải?) . Nhà Trắng trở thành ổ dịch, lây nhiễm cho

hơn 30 người trong đó. Nhưng ông, sau khi được hưởng sự chăm sóc y tế cao cấp dành riêng cho Tổng
Thống, ông nói rằng COVID-19 không đáng sợ. Ông không đếm xỉa gì đến người làm việc cho ông, hay người
ủng hộ ông có sao không. Nhưng nhiệt huyết người ủng hộ vẫn dâng cao. Họ vẫn lao đầu vào. (Why?
chắc họ bị Covid nên điên hết. Chỉ có bọn cuồng Biden là không thôi. Cứ tin bọ Fake news thì khoẻ ru)
Bức hình vận động tranh cử ở Middle Town là một hình ảnh mang tính biểu tượng rất rõ - người ủng hộ không
đeo khẩu trang, không cách ly, hô to khẩu hiệu Trump 2020 - Trump luôn được bảo vệ, trên bục cao an toàn kích động người ủng hộ ông. Vài giờ trước đó, ông bị nhiễm COVID-19 tại Vườn Hồng, Nhà Trắng cùng với ít
nhất 10 người nữa. Mới đây nhất, cuộc vận động tranh cử của ông Pence trong làng về hưu cũng đều có
những người coi thường dịch bệnh, dù họ lớn tuổi. Một tình huống rất kỳ lạ; vì họ không tin là dịch bệnh
đang xảy ra, hay họ không còn lo cho sinh tồn của họ, cho dù chính bản thân ông Trump và Nhà trắng
là ổ dịch? (tình huống “cuồng”. Mà cuồng có chết thằng Tây nào? Có lắm là chết vài thằng cuồng. Có
điếu lắm thằng không cuồng Trump vẫn lăn quay ra chết)
Ít nhất 9 người tham dự buổi vận động tranh cử với ông đã bị dính Coronavirus tại Bemidji, Minnesota.
Nhiều người tùy tùng của ông Trump cũng bị dính (mà có chết không?). Trước đó, ông Hermain Cain,
một người da Đen nổi tiếng cũng bị dính COVID-19 và tử vong (Một người kể chi? Bên tàu chúng chết

như rạ). Ông đã tham gia buổi vận động tranh cử của Tổng Thống Trump tại Tulsa, Oklahoma. (muỗi
đốt gỗ. Vài người trong số hàng ngàn ngàn người. Dù không tham dự buổi vận động tranh cử mà đi
loạng quạng cũng vẫn dính covid. Số mệnh mà)
---------------Thôi đến đây hết muốn xem những gì bọn DC - lảm nhảm tiếp ở phần dưới đây - Chỉ muốn nhìn những
gì Trump đã làm trong 3 năm rưỡi qua, (trước khi có nạn Cúm Tầu). Nghe Fake News và bọn DC phát
chán! Y bọn XHCH muốn Nhồi Xọ người đọc. Vì bọn này mà minh mất nước phải sang đây. Hơn nữa
nếu hồi đó (1975) Biden mà là TT thì chết cha tất cà bọn tị nạn chúng minh. May nhờ có TT Ford cứu
sống.
Hãy mở mắt ra xem nếu mà Trump thắng cử thì Hoa Kỳ có chết không? hay sẽ càng phồn vinh (giả tạo
- nói theo bọn VC) dân càng bớt lầm than. Còn nếu Trump không thắng cử thì cứ nhìn Biden xem làm
những gì cho nước phồn thịnh lên, dân sướng lên, mọi người sẽ sống trong thiện đàng. Hoan Hô
XHCN! Hoan Hô Biden ông già nói trước quên sau, chỉ khoái quì!
-------Ông Dan Patrick, phó Thống đốc Cộng hòa của bang Texas , 64 tuổi, theo gót Tổng Thống Trump nghĩ rằng
nhiều ông bà có cháu sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị chết để cứu kinh tế, trong đó có bản thân ông. Ông không
nghĩ rằng nước Mỹ đã trải qua nhiều thăng trầm kinh tế, và chưa từng hy sinh mạng sống để cứu kinh tế.
Một câu chuyện trên tin tức của một bà Mỹ ủng hộ Trump, và sống trong cộng đồng ủng hộ Trump, bị dính
virus chết đi sống lại. Họ hàng và bạn bè bà vẫn không tin là có virus hay nó chẳng nhằm nhò gì - đơn giản vì
thái độ của Trump - nên họ cho là bà giả dối và xa lánh bà để khỏi lung lay niềm tin của họ .
Không riêng gì người Mỹ, nhiều người Việt từ trung niên đến lớn tuổi ủng hộ Tổng Thống Trump một cách
cuồng nhiệt. Lý do lớn nhất: vì Trump đánh Tàu. Họ chỉ cần biết như thế mà không đào sâu vào tại sao. Dạo
qua các diễn đàn ủng hộ Tổng Thống Trump, sẽ cảm thấy mình bị lạc vào một đạo phái Trump. Gần như ông
Trump là đấng cứu thế. Khi ông Biden quỳ gối để mắt ngang tầm với đứa trẻ nói chuyện, một cử chỉ khiêm
nhường, sẽ được cho là nhục nhã quỳ gối xin phiếu, không hiên ngang như anh hùng Trump.
Có một anh rất thông minh và đầy kiến thức. Trí thức hàng đầu trong xã hội Việt. Một hôm, anh đăng lên trang
của anh: “Nhìn ông Trump đọc diễn văn trong Liên Hiệp Quốc. Anh rất phục vì anh thấy ông đọc diễn văn
"hùng hồn" nhìn thẳng mà không nhìn xuống diễn văn.” Bạn anh chỉ ra cho anh hai teleprompters/màn hình coi
xuyên trước mặt, để ông nhìn vào đó mà đọc. Anh coi lại rồi khen nức nở: “Ông giỏi quá, chú tâm chú mắt vào
đọc bài diễn văn mà không bị phân tâm nhìn chung quanh.” Không biết anh cười là ông Trump đọc kiểu học
sinh tiểu học nhìn vở đọc theo lối nhìn của người không ưa , hay anh khen thật.
Hiện tượng cuồng lãnh tụ xảy ra nhiều trong các nước
độc tài, khi bộ máy tuyên truyền nắm tất cả các cơ
quan truyền thông. Nhưng tại Mỹ, điều này không có.
Hiện tượng tâm lý cuồng tại Mỹ được giải thích bởi
nghiên cứu bởi Pew Research Center "Political
Polarization & Media Habits - Thái cực chính trị và thói
quen truyền thông" Những người sùng bái thường chỉ
nghe một đài, và chuyền tay nhau các mẫu tin tức, giả
hay thật, xây dựng lòng tin của một bộ phận của xã
hội. Trong trường hợp của Trump là Fox New và
những cơ sở cực hữu như Breitbart.
Một cuốn sách tâm lý vừa mới được xuất bản
“Authoritarian Nightmare”, “Ác Mộng Của Chế độ Độc
Đoán” của hai tác giả Bob Altemeyer and John W. Dean, giúp trả lời về hiện tượng sùng bái. Qua nhiều
nghiên cứu, họ khám phá qua những nghiên cứu và thăm dò tâm lý rằng những người ủng hộ Tổng Thống
Trump thường mê thích những kẻ có tính chất độc đoán và mạnh mẽ.

Thăm dò có những câu hỏi: “Nước ta rất cần một lãnh đạo mạnh mẽ, một người sẽ tiêu diệt những ý tưởng
mới và tội lỗi đang tàn phá chúng ta,” hay, “Nó luôn tốt hơn để tin tưởng khả năng phán xét của chính quyền
hay tôn giáo, thay vì lắng nghe những những người khuấy động trong xã hội, người luôn tạo nghi ngờ trong
tâm trí mọi người.”.
Altemeyer và Dean phát hiện là những người ủng hộ Tổng Thống Trump có điểm rất cao với những câu hỏi
này. Đó là những người, nếu kiếm được lãnh tụ của họ, sẽ “vâng lời, sợ, và mong muốn người lãnh tụ bảo vệ
họ từ hiểm họa. Họ chia thế giới thành bạn và kẻ thù, và kẻ thù sẽ nhiều hơn.” Người ủng hộ ông thường
không phản đối một chính phủ độc đoán, một strong man. Họ đưa ra một trường hợp điển hình: các ủng hộ
viên của Cộng Sản Xô Viết độc đoán cũng sẽ là tuýp người lý tưởng để ủng hộ Tổng Thống Trump, mặc dù họ
cùng một lúc ủng hộ chính sách của phe tả.
Người ủng hộ cuồng nhiệt Trump đã kiếm ra thần tượng của họ, và Tổng Thống Trump biết điều đó. Đến độ,
ông dù "có bắn ai giữa đại lộ số năm", người ta vẫn ủng hộ ông, theo lời ông nói. Nguyên văn - “I could stand
in the middle of 5th Avenue and shoot somebody” and not lose any support.
Tại sao khi bản thân Tổng Thống Trump dẫn người ủng hộ ông vào chỗ nguy hiểm khi tụ tập đông người
không khẩu trang trong mùa dịch, nhiều người vẫn cuồng nhiệt tụ tập? Điều này có thể giải thích đối với
những người có thiên hướng đầu óc khép kín: họ sợ họ bị sai hơn là chấp nhận mình sai. Tham gia là một
cách giúp cho họ xây chắc thêm niềm tin của họ đã có sẵn từ trước. Nói rộng hơn, họ vui mừng tiếp nhận
những chi tiết ủng hộ niềm tin của họ và bỏ qua những sự thật không phù hợp với niềm tin của họ. Điều này
xảy ra cho tất cả những ai đã đầu tư sâu vào niềm tin của họ, dù là cánh tả hay cánh hữu.
Tổng Thống Trump có một hấp dẫn cuồng nhiệt đến đông người ủng hộ ông. Đến độ họ có thể quên mình,
mặc dù có thể lời ông nói, không cùng đường với sự thật. Sự khác biệt về ông và sự thật nhiều đến độ, những
người ủng hộ ông phải tạo ra từ "Alternative Facts", "Sự Thật Khác". Họ chỉ tin "sự thật" khi đến từ ông, dù
ông tạo ra. Đối với họ, ông là đường, và là sự thật. Một hiện tượng có một không hai trong lịch sử nước Mỹ,
một hiện tượng mà các nhà tâm lý học sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu và dẫn chứng trong nghiên cứu của họ.
L. Tạ
Những giòng chữ đỏ là do tôi bình phẩm chơi cho thêm xôm trò - HD

