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Hai ứng cử viên Donald Trump (T) và Joe Biden đang bước vào chặng đua nước rút vào Nhà 

Trắng. AP - Patrick Semansky 

Thu Hằng 

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm có lịch trình vận động dày đặc trong tuần này. Ông Donald 

Trump muốn bù đắp lại thời gian bỏ lỡ khi điều trị Covid-19 nên liên tục đến nhiều bang 

trọng điểm. Đối thủ Joe Biden cũng đến Florida cùng ngày 13/10/2020 với tổng thống để 

thuyết phục cử tri cao tuổi, được cho là lực lượng rất quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Theo AP, ngày 14/10, ông Donald Trump đến vận động tại Des Moines, thủ phủ bang Iowa, bang 

mà ông giành chiến thắng dễ dàng năm 2016, nhưng hiện điểm tín nhiệm của đối thủ Joe Biden 

cũng đang lên. Sau đó, ông Trump sẽ đến hai bang quan trọng khác là Bắc Corolina và Georgia. 

Cả hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden đều đến Florida ngày 13/10 để thuyết phục cử tri cao 

tuổi, lực lượng được cho là có những lá phiếu mang tính quyết định. Hai bên không tiếc lời chỉ trích 

nhau: một tổng thống « vô trách nhiệm » và một ứng viên « thảm họa » cho « người cao tuổi ». 

Theo AFP, ông Donald Trump không ngừng sử dụng những từ ngữ thóa mạ đối thủ, « Joe ngủ 

gật », « nghẹt thở như một chú chó » trong cuộc vận động. Ông cho rằng « chương trình của Biden 

sẽ là thảm họa cho người cao tuổi. Ông ấy (Biden) quan tâm đến người nhập cư bất hợp pháp nhiều 

hơn là công dân cao tuổi ». 

Trong khi đó, ngoài nêu chi tiết một số đề xuất dành cho người cao tuổi trong kế hoạch, ứng viên 

đảng Dân Chủ chỉ trích tổng thống ngày càng « vô trách nhiệm » từ khi ông nhiễm Covid-19, không 

để cho « người cao tuổi ở Florida và công dân trên cả nước có được trợ giúp mà họ cần ». Theo 

Joe Biden, « người cao tuổi duy nhất mà Donald Trump lo lắng », đó là chính bản thân tổng thống. 

Bang Florida bỏ phiếu cho ông Donald Trump năm 2016 nhưng hiện đang ngả về phía ứng viên 

Dân Chủ Joe Biden. 

 


