
Covid-19 : Trump vất vả chống đỡ các tiết lộ  

của Bob Woodward 

RFI, 11/09/2020  

 

                             D                                                        

             y             REUTERS - JONATHAN ERNST 

      P ươ   

Những tiết lộ trong cuốn sách của nhà báo Bob Woodward tiếp tục gây khó khăn cho tổng 

thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua, 10/09/2020, ông Trump đã một lần nữa vất vả giải 

thích vì sao ông đã cố tình giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19. Nhưng phe 

Dân Chủ một lần nữa chỉ trích cách mà tổng thống Mỹ đối phó với dịch bệnh, đồng thời 

cáo buộc ông đã gây ra cái chết của hàng ngàn công dân Mỹ cho dù đã ý thức điều đó. 

 ừ W s                í    ê  A    C       ở   ề b    ườ     ì   : 

« Tại sao ông đã nói dối với dân Mỹ ? Một phóng viên của kênh truyền hình ABC đặt câu hỏi. 

Tìm cách chống đỡ, tổng thống Trump đáp lại : «  Câu hỏi của ông, cái cách mà ông đặt câu hỏi 

thật đáng xấu hổ, đáng sự xấu hổ cho đài ABC, cho chủ của ông ». 

Nhưng nhà báo này nhất quyết vẫn đặt câu hỏi đó và cuối cùng ông Donald Trump phải trả lời : 

«  Tôi đã muốn chứng tỏ có một mức độ tin tưởng rất cao, tôi muốn tỏ cho thấy tôi là một lãnh 

đạo mạnh mẽ và đất nước chúng ta, bằng cách này hay cách khác, sẽ ra khỏi khủng hoảng này. 

Đại dịch lẽ ra đã không xảy ra, đó chính là lỗi của Trung Quốc, chứ không phải của ai khác. Lẽ 

ra Trung Quốc không được để điều đó xảy ra ». 

Donald Trump thường hay đỗ lỗi cho người khác, thế nhưng ông chống đỡ ngày càng khó khăn. 

Những tiết lộ trong cuốn sách của Bob Woodward đang giúp thêm củi l a cho chiến dịch tranh 

c  của phe Dân Chủ. Ứng c  viên Joe Biden hôm qua cho biết ông thấy ghê tởm thái độ của 

tổng thống Mỹ và lên án một hành vi gần như mang tính hình sự của lãnh đạo hành pháp Hoa 

Kỳ . 
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