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Cựu Tổng thống Bush kể chuyện câu cá với 
Tổng thống Putin 

 
Tổng thống Nga Putin từng có chuyến thăm đặc biệt tới nhà của gia 

tộc Bush, gia đình quyền lực nhất nước Mỹ, chỉ với mục đích chính là 

để câu cá năm 2007. 

Trong cuốn sách mới có tên: "Vị tổng thống thứ 41: Chân dung về cha tôi", 

cựu Tổng thống Mỹ Bush (George W. Bush - cha ông là George H. W. 

Bush là tổng thống thứ 41) đã kể lại buổi đi câu cá đặc biệt của 2 cha con 

ông với Tổng thống Nga Putin. 

Cựu Tổng thống Bush chia sẻ: "Đầu năm 2007, tôi gọi cho cha để nhờ ông 

mời Tổng thống Nga Putin tới thăm Walker's Point (ngôi nhà của gia tộc 

Bush ở Kennebunkport, bang Maine, Mỹ)". 

Sau khi ân cần hỏi: "Cứ nói cho ta biết, con cần gì con trai?", cựu Tổng 

thống thứ 41 của Mỹ - Bush "cha"  vui vẻ nhận lời. 

 
Tổng thống Nga Putin (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Bush (con)  trong 

chuyến thăm Walker's Point năm 2007. 

Nhận lời mời của cha con nhà Bush, ngày 1.7.2007, ông Putin đặt chân đến 

nước Mỹ trong một cuộc gặp gỡ không có các nghi lễ ngoại giao cầu kỳ mà 

thay vào đó là sự tiếp đón nồng hậu, gần gũi. 
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Đích thân Bush "cha" đã ra tận cửa sân bay ở New Hamshire để đón ông 

Putin rồi cùng với ông chủ Điện Kremlin lên trực thăng bay tới Walker's 

Point. 

Ở tuổi 83, cựu tổng thống Mỹ làm tổng thống Nga bất ngờ khi sức khỏe 

còn rất dẻo dai, thậm chí Bush "cha" còn đề nghị tự lái tàu. 

Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush (Bush "cha" - bên phải) ra tận sân 
bay để đón Tổng thống Putin. 

Sáng hôm sau, 3 người bao gồm ông Putin và hai cha con nhà Bush cùng 

có cuộc trò chuyện trong nhiều giờ đồng hồ về hệ thống phòng thủ tên lửa 

tại Ba Lan và Cộng hòa Séc - vấn đề được bản thân cựu Tổng thống Bush 

thừa nhận trong cuốn sách của mình là "đã có những điểm chung cơ bản" 

giữa họ. 

Kết thúc buổi nói chuyện, 3 người cùng đi câu cá. Điều ngạc nhiên là, 

trong suốt buổi sáng hôm đó, cá chỉ cắn câu của vị khách đến từ nước Nga. 

Hai cha con nhà Bush không câu được con cá nào. 
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Tổng thống Putin đang câu cá cùng 2 cha con Tổng thống Bush trên 

thuyền. 

Trước đó hồi tháng 6.2014, trong dịp sinh nhật lần thứ 90 của cựu Tổng 

thống George H. W. Bush, Tổng thống Putin đã gọi điện chúc mừng và gửi 

kèm một món quà sinh nhật đặc biệt.  

Cuốn sách "41: A Portrait of My Father" của cựu Tổng thống George W. 

Bush xoay quanh những kỷ niệm, mối gắn kết đặc biệt giữa ông với người 

cha cũng từng là chủ nhân Nhà Trắng. 

Theo Đông Phong (theo BI) (Dân Việt) 
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