
 

Quân Vương Xứ Bhutan... 
 

Tấm hình của hãng Reuters này 
cho thấy một người đàn ông đang 
ngồi đơn độc dưới một cái chòi tạm 
trong rừng. Ông không phải là 
người thường mà chính là Quốc 
vương của xứ Bhutan.  

 
Trong 14 tháng, Đức vua 
Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck của xứ này đã đi 
bộ, di chuyển bằng ôtô và 
ngựa đến các ngôi làng hẻo 
lánh để giám sát hoạt động 
phòng chống dịch. Tổng 
quãng đường hàng trăm 
dặm.   

 
Tuần qua, xứ này ghi nhận đã chủng ngừa xong 2 mũi cho 85% dân số trưởng thành đủ điều kiện và chủ yếu 
là dùng VX của Astra Zeneca, Pfizer, Moderna... Và vì thế, trong khi Nam Á và nhiều xứ trên toàn cầu đang 
chìm trong sóng dịch khủng của biến chủng mới, thì Bhutan thoát nạn. Giáp giới với Ấn nhưng tới nay xứ này 
chỉ có vẻn vẹn 2.000 ca bệnh và 1 ca tử vong. Trong khi y tế ở xứ có 770 ngàn dân này rất yếu, chỉ có 1 bác sĩ 
trên 2.000 dân, y tá rất ít ỏi.  
 
Vì sao xứ nghèo này lập ra kỳ tích chống dịch cho dân? Là vì họ có Quốc vương thương dân và một Thủ 
tướng vô cùng tận tâm vì dân, lại là một bác sĩ. Đức vua rất lo lắng vì đại dịch một khi xảy ra với Buhtan thì sẽ 
xóa sổ dân tộc này. Do đó Ngài đã đi bộ cần mẫn, gõ cửa từng nhà dân và động viên họ chủng ngừa. Khi 
Ngài xuất hiện, dân hoàn toàn tin tưởng vào những gì Chính phủ làm và hưởng ứng nhiệt liệt. Dân cảm thấy 
họ không hề đơn độc trong đại dịch. Và mọi chỉ thị hành chính không có tác dụng mạnh mẽ như hình ảnh nhà 
vua băng rừng lội suối, tới tận từng vùng biên cương xa xôi nhất của đất nước để động viên người dân. Gần 
đây nhất, Quốc vương đi bộ đường dài trong 5 ngày theo con đường mòn ở độ cao lên tới 4.343 m, để đến 
cảm ơn các nhân viên y tế tuyến đầu ở vùng núi non hiểm trở.  
 
Trong khi đó, Chánh phủ của Ngài làm mọi cách chạy mọi nguồn để có đủ VX cho dân. Ban đầu từ nguồn sản 
xuất tại Ấn, vào tháng 3/2021 và sau đó là các quỹ tài trợ của  thế giới. Quốc vương Bhutan còn rất trẻ. Ngài 
sinh năm 1980. Để nối ngôi trị vì, Ngài đã dốc sức học tập rất nghiêm túc. Sau khi học trung học cơ sở ở 
Bhutan, Ngài Khesar du học ở các trường danh giá nhất thế giới. Ban đầu học trung học tại Phillips Academy 
(Andover), Cushing Academy và Wheaton College ở Massachusetts, Mỹ, trước khi tốt nghiệp ở Magdalen 
College, Đại học Oxford, Anh, nơi Ngài hoàn tất khóa học chương trình công vụ ngoại quốc và cao học chính 
trị. Ngài là người học cao hiểu rộng, ngoại ngữ tinh thông, và cực kỳ thương dân. 
 
Ước gì có thật nhiều những nhà lãnh đạo kiệt xuất như vậy trên đời để dân đỡ khổ.  
 
Nguyễn Thị Bích Hậu 
 
 
 

After one COVID death, Bhutan king treks nation to stop 
another 
 
For 14 months, King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck has been travelling by foot, car and horse to oversee 
pandemic measures in his tiny kingdom. 



  
Bhutan's king during his visit to a remote village to oversee measures to contain the spread of the coronavirus disease [Royal Office for 
Media/Handout via Reuters] 25 Jun 2021 
Bhutan’s King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck takes his lunch at a security outpost during his visit to a remote village [Roya l Office 
for Media/Handout via Reuters]  

 
Wearing a baseball cap and knee-length traditional Gho robe, carrying a backpack, Bhutan’s king has walked 
through jungles infested with leeches and snakes, trekked mountains and quarantined several times in a hotel 
in the capital. For 14 months, King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck has been travelling by foot, car and 
horse to remote hamlets to oversee measures to protect his tiny kingdom of 700,000 from the coronavirus 
outbreak that has flared up in neighbouring India. 
 
The effect of the 41-year-old king’s excursions is evident in a COVID-19 death toll of just one for the nation 
nestled between India and China in the eastern Himalayas. 
“When the king travels for miles and knocks … to alert people about the pandemic, then his humble words are 
respected and taken very seriously,” said Lotay Tshering, the country’s prime minister.  “His Majesty’s 
presence is far more powerful than just issuing public guidelines,” Tshering told Reuters news agency. 
 
His presence assures people they are not alone in their fight against the pandemic, the prime minister said. 
Tshering, a practising urologist, often accompanies the Oxford-educated king for trips near the porous border 
shared with India, where a second wave of the pandemic more than doubled the death toll over the last two 
months. 
 
Bhutan became a constitutional monarchy in 2008 when the king relinquished his absolute powers. But loyalty 
to the royal family still dominates the nation’s socio-political landscape. In recent weeks, the king walked for 
five days on a trail passing through elevations of up to 4,343m (14,248ft) to thank primary health workers in 
remote areas. 
 
The king’s office declined a request for an interview but his social media pages on Instagram and Facebook 
showcase his work and travels during the pandemic. 

“Our king’s biggest fear is that if the pandemic spreads like a forest fire then our (nation) could 
be wiped out,”  said a senior palace official. 

 
A father of two boys, after every trip the king checks into a hotel in capital Thimphu to follow quarantine 
protocols. Like most of his subjects, he has received one vaccination dose. 

“(The king) has been to all high-risk border areas time and again to monitor every measure put in place 
and to ensure best practices are followed within limited resources,” said Rui Paulo de Jesus, the World 
Health Organization representative in Bhutan. 

 
Bhutan, an ancient kingdom sealed off to foreigners until the 1970s, has just one doctor available for every 
2,000 people. The borders of the scenic nation are now shut again and domestic lockdowns have been 
imposed in some areas, while screening and testing for COVID-19 have been stepped up. Prime Minister 
Tshering has said Bhutan is looking to mix and match vaccine doses because after inoculating 90 percent of its 
eligible population with their first dose of the AstraZeneca shot, the nation ran out of supplies. Source: Reuters 


