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Quyền Bộ Tr ởn  Hả  Quân Mỹ Thomas Modly. (Hình: Wikipedia) 

WASHINGTON, DC (NV) — Quyền Bộ Tr ởn  Hả  Quân Mỹ Thomas Modly tron  một thôn  

đ  p  ử  tớ  thủy thủ đoàn hàn  khôn  mẫu hạm USS Theodore Roosevelt hôm Thứ Ha   6 Thán  

T   đã  ọ  n uyên hạm tr ởn  ch ến hạm này là “n u dốt”  theo bản t n của CNN. 

Qua h  thốn  loa phón  thanh nộ  bộ  ôn  Modly nó  vớ  thủy thủ đoàn rằn  vị cựu hạm tr ởn  của 

họ  Đạ  Tá Brett Croz er  là “quá n ây thơ hoặc quá n u dốt” để có thể   ữ vị trí chỉ huy  hoặc là 

ôn  đã cố tình để lộ cho truyền thôn  văn th  ôn   ử  cấp lãnh đạo Hả  Quân Mỹ về tình trạn  lây 

lan trầm trọn  COVID-19 trên ch ếc hàn  khôn  mẫu hạm  để yêu cầu phả  có nhanh chón  có b  n 

pháp cứu các nhân v ên d ớ  quyền. 

 

Hàng khôn  mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đan  neo đậu ở đảo Guam (Hình: R ck Cruz/The 

Pacific Daily via AP) 
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Tuy ôn  Modly tron  thôn  đ  p đã khôn  côn  kha  cáo buộc Đạ  Tá Croz er là t ết lộ nộ  dun  lá 

th  cho truyền thôn   ôn  cũn  cáo buộc ôn  Croz er là có “hành v  bộ  phản” và tạo ra cuộc “tranh 

cã  to lớn” ở Wash n ton bằn  cách phát tán l   cảnh báo quá rộn  rã . 

“Đây là hành v  bộ  phản. Và tô  có thể nó  thêm rằn : vì ôn  này đ a vấn đề ra tr ớc côn  chún   

chuy n này đan   ây cuộc tranh cã  to lớn ở Wash n ton  DC ” theo l   quyền bộ tr ởn  Modly  

tron  văn bản  h  chép lạ  phát b ểu của ôn   đ ợc một số   ớ  chức Hả  Quân Mỹ chuyển cho 

CNN. 

Tron  bức th   ử  cấp lãnh đạo Hả  Quân Mỹ  Đạ  Tá Croz er nó  rằn : “Chún  ta khôn  đan  

tron  tình trạn  ch ến tranh. Các thủy thủ khôn  cần phả  hy s nh. Nếu chún  ta khôn  có hành 

độn  n ay lập tức  chún  ta đã khôn  chăm sóc đún  mức cho tà  sản quý báu của chún  ta: Đó là 

các Thủy Thủ.” 

Kh  đ ợc hỏ  là v  c ôn  Modly tấn côn  cá nhân Đạ  Tá Croz er có là đ ều thích đán  hay khôn   

một   ớ  chức cao cấp Bộ Quốc Phòn  nó  vớ  CNN rằn : “Tô  thật khôn  b ết phả  nó  sao.” 

V  c ôn  Modly dùn  từ n ữ “bộ  phản” là đ ều quan trọn  vì kh  một sĩ quan bị cáo buộc phản bộ  

Hả  Quân là phả  ra tòa quân sự. 

Một   ớ  chức quốc phòn  nó  rằn  quyền Bộ Tr ởn  Hả  Quân Modly “phả  bị   ả  nh  m. Tô  

khôn  b ết ôn  ta làm sao thoát khỏ  sự v  c đã làm n ày hôm nay.” 

Các cựu sĩ quan Hả  Quân nay đã n hỉ h u  nh  ôn  Lawrence J. Korb  cựu Đạ  Tá Hả  Quân và 

cũn  là cựu phụ tá bộ tr ởn  Quốc Phòn  th   Tổn  Thốn  Ronald Rea an và Geor e H. W. Bush  

nó  rằn  hành độn  của Đạ  Tá Croz er là can đảm  vì ôn  đã chấp nhận hy s nh đ  n  thăn  t ến 

b nh n h  p của mình để cứu lấy nhân v ên d ớ  quyền kh   ử  th . (V.Giang) 

 


