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Cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ lần 2 dự trù vào ngày 15/10 giữa Donald Trump và 

Joe Biden đã bị ủy ban độc lập chuyên trách tổ chức các cuộc tranh luận hủy bỏ vào hôm qua, 

09/10/2020. Ông Doanld Trump cũng từ chối tranh luận từ xa qua mạng internet, đồng thời 

quyết định nối lại chiến dịch vận động tranh cử, bắt đầu từ hôm nay ngay từ Nhà Trắng, 

trước khi đến với cuộc mít tinh tại bang Florida vào thứ Hai (11/10). 

Trong khi đó vào hôm qua, ông Trump đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên từ khi 

nhiễm Covid-19 như để khẳng định đã hồi phục sức khỏe, sẵn sàng với các cuộc mít tinh vận động 

tranh cử. 

Từ San Francisco, thông tín viên Eric de Salve tường trình :   

Ông Trump đã nói trên Fox News, kênh truyền hình ông ưa thích rằng « Tôi cảm thấy rất 

khỏe mạnh ». Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên trước camera, nhưng được ghi hình trước, của 

Donald Trump kể từ khi ông bị nhiễm virus corona tuần trước. 

Tổng thống mô tả những triệu chứng và các tiến triển điều trị thử nghiệm của ông: « Tôi chỉ cảm 

thấy mệt mỏi, không có được năng lượng như bình thường, các vị biết đấy năng lượng là điều cơ 

bản trong cuộc sống của tôi. Tôi không biết nữa, tình trạng của tôi đã có thể biến chuyển xấu, 

nhưng rất may là tôi đã được dùng thứ thuốc đó ». 

Từ thứ Sáu (09/10), Donald Trump khẳng định đã không còn dùng thuốc nữa. Chưa đầy một tháng 

trước ngày bầu cử tổng thống, ông Trump muốn trở lại các cuộc mít tinh và tranh luận, nhưng phải 

là trên thực tế chứ không qua internet, như phe Dân Chủ đề nghị vì họ lo tổng thống làm lây virus 

cho Joe Biden. 

Ông Trump nói : « Có ai muốn tranh luận qua máy tính ? Tôi thì không. » 

Nhà Trắng vẫn từ chối công bố thời điểm xét nghiệm âm tính của Donald Trump trước khi ông bị 

xác định dương tính. Liệu có phải ông mới chỉ có một xét nghiệm âm tính trước khi nhiễm virus 

corona ? Tổng thống trả lời nước đôi : 

« Tôi vẫn chưa có kết quả, nhưng tôi đã được xét nghiệm và tôi biết hoặc tối gần như không còn 

virus, hoặc tôi không còn gì nữa ». 

Mới chỉ chục ngày sau thông báo bị nhiễm virus, Donald Trump dự trù làm cuộc mít tinh trước 

những người ủng hộ tại Florida ngày thứ Hai tới. 

 


