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Thống Đốc Larry Hogan  Cộng Hòa-Maryland  trên ch ơng trình State of the Union với ký giả Jake 

Tapper.(Hình chụp qua trang CNN trên Youtube) 

ANNAPOLIS, Maryland (NV) – Thống Đốc Larry Hogan  Cộng Hòa- Maryland  chỉ trích kịch 

li t những tin nhắn mà Tổng Thống Donald Trump tung ra kêu gọi ng  i ủng hộ biểu tình “Giải 

Phóng” l nh cách ly hi n hành ở các tiểu bang Maryland  Michigan  và Virginia  theo nhật báo The 

Washington Post. 

Xuất hi n trên ch ơng trình State of The Union hôm Chủ Nhật  19 Tháng T   vị thống đốc tiểu 

bang bên cạnh thủ đô n ớc Mỹ gọi những tin nhắn của ông Trump là phi lý và không mang ích lợi 

cho ai giữa lúc báo cáo về tình hình dịch b nh tiếp tục tăng tại tiểu bang Maryland cuối tuần qua. 

Cũng trong ngày Chủ Nhật  tiểu bang Maryland có thêm 15 ng  i chết nâng thành tổng số 554 và 

522 ca nhiễm mới nâng tổng cộng 12 836. 

Nói về những xét nghi m cần thiết phải làm trên mức độ rộng lớn tr ớc khi dỡ bỏ l nh cách ly, 

Thống Đốc Hogan kể những khó khăn mà tất cả các nhà lãnh đạo tiểu bang phải giải quyết : “Tất cả 

các thống đốc đều phải giành giựt  quơ quào  và kêu gào để nhận thêm các mẫu xét nghi m  không 

phải chỉ với chính quyền liên bang mà tất cả các phòng thí nghi m  các hãng bào chế khắp nơi trên 

thế giới.” 

 

Thống đốc Larry Hogan và phu nhân Yumi Hogan họp báo ngày Thứ Hai  20 Tháng T . (Hình: AP 

Photo/Brian Witte) 
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Ông Hogan tỏ ý thông cảm những ng  i biểu tình muốn trở về cuộc sống bình th  ng  nh ng các 

con số lây nhiễm và tử vong vẫn tiếp tục gia tăng. 

Do đó  ông khẳng định: “Sẽ vô cùng bất cẩn nếu mở cửa vào lúc này.” 

“Tôi thông cảm nhiều ng  i biểu tình vì cuồng chân và lo lắng do phải ở nhà quá lâu. Tôi cũng 

muốn biểu tình với một ai đó luôn nữa ” vị thống đốc bộc bạch suy nghĩ của mình tr ớc khi nhắc 

đến câu hỏi vì sao tổng thống lại đổ dầu vào lửa tâm trạng những ng  i đang phải chịu đựng cách ly 

để giảm bớt sự lây lan. 

Hơn nữa  chính tổng thống là ng  i ra l nh đóng cửa cho đến ngày 30 Tháng T   ông nhận định  

thật phi lý khi tổng thống hô hào ng  i dân xuống đ  ng và kích động họ bất tuân l nh do chính 

mình ban hành. 

Thống Đốc Hogan kết luận: “Chẳng ra làm sao cả!” 

Tuy nhiên  cuối tuần qua  vị thống đốc có đôi chút an ủi  khi một chuyến hàng từ Nam Hàn mang 

theo nửa tri u mẫu xét nghi m đến phi tr  ng  Baltimore-Washington International Airport. 

Đây là kết quả đạt đ ợc khi bà Yumi Hogan  đ  nhất phu nhân của tiểu bang  điều đình với một 

công ty tại quê h ơng nguyên quán của bà. (MPL) 

 


