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Tổng thống Donald Trump nói với Đại hội đồng
Liên Hợp Quốc rằng thế giới “phải quy trách
nhiệm cho Trung Quốc về những hành động của
họ” đã dẫn đến đại dịch COVID-19 toàn cầu.

“Chúng tôi một lần nữa tham gia vào cuộc đấu
tranh toàn cầu. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống lại kẻ thù vô hình,
virus Trung Quốc, đã cướp đi sinh mạng của vô số người ở 188 quốc gia, ”ông nói vào
ngày 22 tháng 9 trong một bài phát biểu được ghi âm trước, khi hội nghị được tổ chức
hầu như do xã hội xa cách.

Tổng thống Mỹ cho biết, hiện đang tiên phong sử dụng vắc xin COVID-19 đã bước vào
giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng.

Trump đã mô tả chế độ Trung Quốc là “quốc gia gây ra bệnh dịch này cho thế giới”, lưu
ý rằng trong giai đoạn đầu, khi virus lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, trung
tâm của Trung Quốc, Bắc Kinh đã chọn đóng cửa các thành phố trong khi “cho phép các
chuyến bay rời khỏi Trung Quốc và lây nhiễm cho thế giới. "

Đọc thêm
Mốc thời gian che đậy vụ bùng phát COVID-19 của chính quyền Trung Quốc
“Trung Quốc lên án lệnh cấm du lịch của tôi đối với đất nước của họ, ngay cả khi họ hủy
các chuyến bay nội địa và nhốt công dân trong nhà của họ,” ông nói.

Hoa Kỳ lần đầu tiên nâng cấp cảnh báo du lịch Trung Quốc vào ngày 21 tháng 1 sau khi
bệnh nhân virus đầu tiên có tiền sử du lịch đến Vũ Hán được xác nhận. Sau đó, nó đóng
cửa biên giới với du khách từ Trung Quốc vào ngày 30 tháng 1, cùng ngày Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) tuyên bố dịch bùng phát là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Trump cũng chỉ trích cơ quan Liên Hợp Quốc đã đồng lõa trong việc che đậy.

“Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, nơi hầu như do Trung Quốc kiểm soát,
đã tuyên bố sai sự thật rằng không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người.
Sau đó, họ nói sai rằng những người không có triệu chứng sẽ không lây bệnh ”.

Vào ngày 14 tháng 1, WHO, dẫn lời các nhà chức trách Trung Quốc, cho biết “không có
bằng chứng rõ ràng về việc lây truyền từ người sang người”, nhưng “khả năng lây
truyền từ người sang người hạn chế” là có thể xảy ra, “có khả năng xảy ra giữa các gia
đình”.



“Liên hợp quốc phải quy trách nhiệm cho Trung Quốc về các hành động của họ,” Trump
nói.

Trump tại Đại hội đồng LHQ
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một thông điệp được ghi âm trước được
phát trong phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, tại trụ sở Liên hợp quốc ở
thành phố New York, vào ngày 22 tháng 9 năm 2020 (UNTV qua AP)
Chính quyền Trung Quốc đã không cảnh báo công khai về nguy cơ lây truyền cho đến
ngày 20 tháng 1.

Trong một bài phát biểu video được phát sau cuộc họp, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập
Cận Bình liên tục nhấn mạnh sự cần thiết của “hợp tác” đa phương, trong một phản ứng
rõ ràng trước những lời chỉ trích của Trump. Các quốc gia phải “tuân thủ hướng dẫn của
khoa học và thực hiện đầy đủ vai trò hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới”, đồng thời từ
chối các nỗ lực “chính trị hóa và kỳ thị”, ông Tập nói.

Chính quyền Hoa Kỳ đã chỉ trích chế độ Trung Quốc về sự thiếu minh bạch trong thời kỳ
đại dịch và các hành vi vi phạm nhân quyền của họ, chẳng hạn như ở các khu vực Tân
Cương và Hồng Kông, cũng như cuộc đàn áp nhóm tinh thần Pháp Luân Công.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong Đại hội đồng Liên hợp quốc thường
niên lần thứ 75
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một thông điệp ghi âm trước được phát
trong phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, tại trụ sở Liên hợp quốc ở
thành phố New York, vào ngày 22 tháng 9 năm 2020 (Liên hợp quốc / Handout qua
Reuters)
Vào ngày 21 tháng 9, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã công bố một cuộc
kiểm toán nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và WHO là "tội phạm" cho sự lây lan của
đại dịch. Nếu họ hành động sớm hơn, theo báo cáo của Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối
ngoại Hạ viện, một đợt bùng phát toàn cầu có thể đã được ngăn chặn.

“Rõ ràng là nếu ĐCSTQ minh bạch, và người đứng đầu WHO quan tâm đến sức khỏe
toàn cầu hơn là xoa dịu ĐCSTQ, thì mạng sống có thể được tha và sự tàn phá kinh tế
trên diện rộng có thể được giảm thiểu”, Michael McCaul (R-Texas ), đảng viên Cộng hòa
xếp hạng trong ủy ban, cho biết trong một tuyên bố.

Một số nhà lập pháp đã đề xuất các dự luật nhắm vào vai trò của Bắc Kinh trong đại dịch.
Vào tháng 7, sáu thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã cùng nhau giới thiệu một dự luật cho
phép những người Mỹ bị ảnh hưởng nộp đơn kiện chính phủ Trung Quốc tại tòa án Hoa
Kỳ.

Thượng nghị sĩ Martha McSally (R-Ariz.) Cho biết: “Những người Mỹ đã trở thành nạn
nhân của sự dối trá và lừa bịp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)… xứng đáng có
cơ hội để Trung Quốc phải chịu trách nhiệm và chỉ yêu cầu bồi thường” về luật pháp.



Vào tháng 7, Hoa Kỳ, nước là nhà tài trợ hàng đầu của chính phủ cho WHO có trụ sở tại
Geneva, đã thông báo rằng họ sẽ rút khỏi cơ quan này, với lý do WHO đã thất bại trong
phản ứng đại dịch. Việc rút tiền chính thức có hiệu lực vào năm sau.
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At UN, Trump Says World Leaders Must Hold China Accountable for Causing Pandemic
BY EVA FU September 22, 2020 Updated: September 22, 2020 Print
President Donald Trump told the United Nations General Assembly that the world
“must hold China accountable for their actions” that led to the global COVID-19
pandemic.

“We are once again engaged in a global struggle. We have waged a fierce battle against
an invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 nations,”
he said on Sept. 22 in a pre-recorded speech, as the conference convened virtually due
to social distancing.

The United States, the president said, is now pioneering COVID-19 vaccines that have
entered the final stage of clinical trials.

Trump characterized the Chinese regime as “the nation which unleashed this plague
onto the world,” noting that in the early stages, when the virus first emerged in China’s
central city of Wuhan, Beijing chose to lock down cities while “allowing flights to leave
China, and infect the world.”

Read More
Timeline of Chinese Regime’s Coverup of COVID-19 Outbreak
“China condemned my travel ban on their country, even as they canceled domestic
flights and locked citizens in their homes,” he said.

The United States first upgraded its China travel warning on Jan. 21 after the first virus
patient with a travel history to Wuhan was confirmed. It then closed off its borders to
travelers from China on Jan. 30, the same day the World Health Organization (WHO)
declared the outbreak a global health emergency.

Trump also criticized the U.N. agency for complicity in the coverup.

“The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually
controlled by China, falsely declared that there is no evidence of human-to-human
transmission. Later, they falsely said that people without symptoms would not spread
the disease.”

On Jan. 14, the WHO, citing Chinese authorities, said there was “no clear evidence of
human-to-human transmission,” but that “limited human-to-human transmission” was
possible, “potentially among families.”

“The United Nations must hold China accountable for their actions,” Trump said.



Trump at UN General Assembly
President Donald Trump speaks in a pre-recorded message which was played during
the 75th session of the United Nations General Assembly, at the United Nations
headquarters in New York City, on Sept. 22, 2020. (UNTV via AP)
The Chinese regime didn’t publicly warn about the risk of transmission until Jan. 20.

In a video speech broadcast later during the assembly, Chinese leader Xi Jinping
repeatedly highlighted the need for multilateral “cooperation,” in an apparent response
to Trump’s criticism. Countries must “adhere to the guidance of science and fully
exercise the World Health Organization’s leading role,” and reject attempts at
“politicization and stigmatization,” Xi said.

The U.S. administration has criticized the Chinese regime for its lack of transparency
during the pandemic and its human rights abuses, such as in the regions of Xinjiang and
Hong Kong, as well as the persecution of the spiritual group Falun Gong.

U.S. President Donald Trump speaks during the 75th annual U.N. General Assembly
President Donald Trump speaks in a pre-recorded message that was played during the
75th session of the United Nations General Assembly, at the United Nations
headquarters in New York City, on Sept. 22, 2020. (United Nations/Handout via
Reuters)
On Sept. 21, House Republicans released an audit stating that the Chinese Communist
Party and the WHO are “culpable” for the spread of the pandemic. Had they acted
sooner, according to the report by Republicans on the House Foreign Affairs Committee,
a global outbreak would likely have been prevented.

“It is crystal clear that had the CCP been transparent, and had the head of the WHO
cared more about global health than appeasing the CCP, lives could have been spared
and widespread economic devastation could have been mitigated,” Michael McCaul
(R-Texas), the ranking Republican on the committee, said in a statement.

Several lawmakers have proposed bills targeting Beijing’s role in the pandemic. In July,
six Republican senators jointly introduced a bill allowing affected Americans to file
lawsuits against the Chinese government in U.S. courts.

“Americans who have been victimized by the lies and deceit of the Chinese Communist
Party (CCP) … deserve the opportunity to hold China accountable and to demand just
compensation,” Sen. Martha McSally (R-Ariz.) said in a July 20 statement about the
legislation.

In July, the United States, which has been the top government donor to the
Geneva-based WHO, announced that it would withdraw from the agency, citing the
WHO’s failed pandemic response. The withdrawal officially takes effect next year.


