
Từ năm 2018, Bộ Ngoại Giao Mỹ được cảnh báo nguy cơ  

đại dịch COVID-19 
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Ngoại Tr ởng Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc che giấu COVID-19 trong phát biểu hôm 22 

Tháng T . (Hình:  icholas Kamm/Pool Photo via AP) 

WASHINGTON, DC (NV) – Một vụ ki n của một cơ quan truyền thông lớn của Mỹ cho thấy, kể 

từ năm 2018, Bộ  goại Giao Hoa Kỳ đã đ ợc cảnh báo có thể có đại dịch CO ID-19! 

Đó là vụ nhật báo The Washington Post ki n Bộ  goại Giao Mỹ liên quan đến hai công đi n gởi về 

từ năm 2018 có liên quan đến phòng thí nghi m vi khuẩn tại  ũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi 

xuất phát b nh dịch. 

Theo đơn ki n, hai công đi n này đ ợc từ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh gởi về Bộ  goại Giao sau 

những lần các nhà khoa học Mỹ đến làm vi c tại  i n  i Trùng Học  ũ Hán, theo The Post t  ng 

trình. 

 ào chiều Thứ Sáu, 24 Tháng T , The Post đ  đơn lên tòa án liên bang tại Washington, DC, ki n 

Bộ  goại Giao từ chối tiến hành nhanh chóng đáp ứng l i yêu cầu cung cấp thông tin của t  báo. 

Đơn ki n yêu cầu tòa cấp tốc xem xét vi c từ chối của Bộ  goại Giao là phạm luật và yêu cầu tòa 

đ a phán quyết đòi Bộ  goại Giao đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho t  báo. 

 gày 3 Tháng T , t  Washington Post yêu cầu Bộ  goại Giao Hoa Kỳ cung cấp hai công đi n trên 

vi n dẫn đạo luật quyền tự do thông tin, Freedom of Information Act (FOIA). 

Bản yêu cầu của The Post viết “những thông tin trong các công đi n này là tối khẩn thiết để thông 

báo cho công chúng về những gì mà chính quyền liên bang biết liên quan b nh dịch xuất phát từ 

Trung Quốc.” 

T  báo yêu cầu tiến hành khẩn cấp vi c đ a ra hồ sơ, một thủ tục thông dụng của các cơ quan báo 

chí khi đang tiến hành một bài báo tr ớc những chi tiết mang hậu quả tối hậu. 

 ào ngày 14 Tháng T , trong một bài đăng trên The Washington Post, bình luận gia Josh Rogin, 

t  ng trình về các công đi n viết từ năm 2018, hai năm tr ớc khi b nh dịch bùng phát. 
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Các công đi n này cảnh báo vi c thiếu an toàn tại phòng thí nghi m ở  ũ Hán. 

Tuy các công đi n này đ ợc xếp hạng “nhạy cảm,” nh ng không thuộc hạng “bảo mật.” 

 hà báo Rogin có trong tay bức công đi n đầu tiên, trong đó nói đến vi c phòng thí nghi m nghiên 

cứu vi khuẩn này từ loài dơi và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cho con ng  i giống nh  đại dịch 

SARS. 

 gày 12 Tháng T , ông  icholas Cormier, tr ởng phòng thông tin của Bộ  goại Giao, trả l i The 

Post qua một đi n th  rằng: “Thông tin này không mang tính khẩn thiết để bộ phải truy cập nhanh 

chóng.” 

Do đó, ông Cormier kết luận, yêu cầu của t  báo sẽ đ ợc đ a vào hạng thông th  ng. 

Trong những ngày qua,  goại Tr ởng Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc che giấu sự thật về 

những gì xảy ra tại  ũ Hán. 

Ông lên án Bắc Kinh trì hoãn cập nhật tình hình cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) về dịch bùng 

phát tại  ũ Hán và sau đó tiếp tục che giấu những thông tin thật về đại dịch CO ID-19. 

Còn Tổng Thống Donald Trump lên án WHO, bị ảnh h ởng của Trung Quốc, chậm trễ báo cáo tình 

hình dịch bùng phát tại  ũ Hán, khiến cả thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, bị nguy ngập vì CO ID-19 

hoành hành. 

Tuy nhiên, nếu đúng theo miêu tả về hai bức công đi n của nhà báo Josh Rogin, mà ông có một bản, 

thì Bộ  goại Giao Mỹ đã đ ợc các khoa học gia Hoa Kỳ cảnh báo cách đây hai năm, tr ớc khi b nh 

dịch bùng phát tại Hoa Kỳ. (MPL) (Đ.D.) 

 


