25 câu nên hỏi Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên
Du Miên

Cuộc tranh luận Tổng thống vào tối ngày 29/9 (giờ địa phương) tạo cơ hội cuối cùng
cho công chúng Mỹ nhận được những câu trả lời từ ông Joe Biden, vốn hầu như vắng
mặt trong toàn bộ chiến dịch tranh cử.
Theo biên tập viên cấp cao Rebecca Mansour của chuyên mục tin tức tại báo
Breitbart, nhiều câu hỏi trong danh sách này đã được gợi ý vào tháng trước, nhưng vì
chúng vẫn chưa được trả lời, tác giả Mansour đưa chúng ra một lần nữa. Bà hy vọng
rằng người điều hành cuộc tranh luận hôm thứ Ba là ông Chris Wallace, sẽ chất vấn
ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden với sự nhiệt huyết tương tự như khi ông chất
vấn Tổng thống Donald Trump.
Tuy danh sách này không toàn diện, nhưng Cựu Phó Tổng thống Biden nên được hỏi
25 câu hỏi sau:
1. Một báo cáo điều tra của Thượng viện được công bố trong tháng này cho thấy con
trai của ông, Hunter Biden, cùng gia đình và các đối tác kinh doanh của anh ấy “đã
nhận hàng triệu USD từ các công dân nước ngoài có lý lịch đáng ngờ”. Trong số các
khoản tiền mà họ nhận được khi ông còn là Phó Tổng thống, có khoản tiền hơn 4
triệu USD (hơn 92,7 tỷ VNĐ) mà công ty năng lượng Burisma của Ukraine đang
vướng vào cáo buộc tham nhũng gửi tới con trai ông và đối tác kinh doanh của anh
ấy.
Ngoài ra, còn có khoản tiền 3,5 triệu USD (hơn 81,14 tỷ VNĐ) mà phu nhân của cựu
thị trưởng thành phố Moscow đã chuyển khoản cho con trai ông, và "dòng tiền [trị
giá] hàng triệu USD" từ các hiệp hội kinh doanh của con trai ông với "những công
dân Trung Quốc có liên hệ với chính phủ và Quân đội của [Đảng Cộng sản Trung
Quốc] (ĐCSTQ)". Trước tất cả những điều này, chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao
các thành viên trong gia đình ông lại có được nhiều cơ hội kinh doanh béo bở ở nước
ngoài khi ông còn là Phó Tổng thống?
2. Tin tức cũng mâu thuẫn với những tuyên bố trước đây của ông rằng, ông chưa bao

giờ được biết về các giao dịch kinh doanh của con trai mình ở Ukraine. Theo thông
tin cho biết: “Vào tháng 10/2015, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Amos
Hochstein đã nêu quan ngại với Phó Tổng thống Joe Biden, cũng như với Hunter
Biden, rằng vị trí của Hunter Biden trong hội đồng quản trị của Burisma đã kích hoạt
các nỗ lực thông tin sai lệch của Nga và có nguy cơ phá hoại chính sách của Mỹ ở
Ukraine”. Vậy, rốt cuộc là ông Hochstein hay chính bản thân ông đang nói dối về
điều này?
3. Vì lý do gì con trai Hunter của ông đi cùng bạn trong chuyến đi chính thức đến Bắc
Kinh vào tháng 12/2013? Anh ấy đã làm gì trong chuyến đi đó? Anh ấy đã gặp ai?
Công chúng Mỹ nên hiểu thực tế là chỉ 10 ngày sau chuyến đi này, công ty cổ phần tư
nhân chuyên kinh doanh các cửa hàng cao cấp của con trai ông đã đạt được một thỏa
thuận đầu tư trị giá 1 tỷ USD (khoảng 23,183 nghìn tỷ VNĐ) từ ngân hàng quốc
doanh Trung Quốc (sau đó tăng lên mức 1,5 tỷ USD - hơn 34,77 nghìn tỷ VNĐ) mặc
dù không có kinh nghiệm trước đó tại Trung Quốc. Và với thỏa thuận này, chính phủ
Trung Quốc đã cấp cho công ty của con trai ông một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ
để hoạt động trong Khu thương mại tự do Thượng Hải mới hình thành gần đây — một
đặc quyền chưa từng cấp cho bất kỳ tổ chức tài chính lớn được thành lập nào?
4. Công chúng Mỹ có nên lo ngại rằng, công ty cổ phần tư nhân của con trai ông
đang hợp tác với một tập đoàn hàng không và quốc phòng thuộc sở hữu của chính
phủ Trung Quốc, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua một công ty Mỹ (có trụ sở
tại Michigan) sản xuất công nghệ quân sự lưỡng dụng nhạy cảm về mặt chiến lược
mà ĐCSTQ khao khát có được?
5. Đề xuất “Xây dựng trở lại tốt hơn” (Build Back Better) của ông có điều khoản nào
để đảm bảo rằng, công nghệ do tiền đóng thuế của người dân Mỹ đóng góp hỗ trợ
không bị mua đứt bởi các doanh nghiệp do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, vốn
đang làm việc với các công ty cổ phần tư nhân như con trai ông không?
6. Làm thế nào mà anh trai của ông là ông Frank, được chính quyền Obama cấp cho
khoản vay trị giá 45 triệu USD (hơn 1,043 nghìn tỷ VNĐ) từ tiền thuế dân, cho các dự
án ở vùng vịnh Caribbean của ông ấy?
7. Làm thế nào mà một công ty mới thành lập nơi người anh em khác của ông là ông
James làm việc, lại nhận được hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD (hơn 34,77 triệu tỷ VNĐ)
để xây nhà ở Iraq, mặc dù công ty này không có kinh nghiệm về bất động sản quốc tế?
8. Trở lại năm 2000, ông đã bỏ phiếu ủng hộ việc thực hiện Quan hệ Thương mại
Bình thường vĩnh viễn (NTR) giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào thời điểm đó, ông nói rằng
điều này sẽ không dẫn đến “sự sụp đổ của nền kinh tế sản xuất Mỹ”, bởi vì Trung
Quốc có “quy mô của Hà Lan” và không thể trở thành “đối thủ cạnh tranh kinh tế
lớn của chúng ta”. Hơn nữa, ông đã dự đoán rằng thương mại tự do với Trung Quốc
sẽ thiết lập “một con đường hướng tới tự do kinh tế và chính trị lớn hơn bao giờ hết”
cho người dân Trung Quốc.
Ông có còn giữ vững quan điểm với những tuyên bố này ngày hôm nay, sau khi 3,4
triệu việc làm của người Mỹ đã bị mất vào tay Trung Quốc, và hàng triệu công dân
Trung Quốc đã bị bỏ tù, giám sát, mất tích và bị sử dụng như lao động nô lệ bởi một
chế độ ngày càng độc tài đã lợi dụng tình thế thương mại mất cân bằng kỷ lục trong
20 năm để làm giàu, thông qua những vi phạm thương mại hiển nhiên?

9. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có một kế hoạch táo bạo mang tên “Made in China
2025” nhằm thống trị các công nghệ chủ chốt của tương lai, với mục tiêu vượt qua
Hoa Kỳ về mặt quân sự và kinh tế. Vậy ông vẫn cho rằng Trung Quốc “không phải là
đối thủ cạnh tranh của chúng ta”?
10. Tại sao bạn lại xúc tiến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cho các
nhóm lợi ích đặc biệt về tài chính, khi nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng rằng thỏa
thuận này sẽ giúp các công ty chuyển việc làm của Hoa Kỳ ra nước ngoài dễ dàng
hơn?
11. Ông có tin rằng ông Tập Cận Bình đã giữ lời hứa với ông Barack Obama về việc
chấm dứt hoạt động gián điệp mạng chống lại Hoa Kỳ? Nếu không, ông đã chuẩn bị
thế nào để đối phó với vấn đề này?
12. Ông có công nhận rằng virus Corona Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc không?
Ông có nghĩ rằng Trung Quốc đã trung thực với thế giới trong việc xử lý đại dịch
virus Corona Vũ Hán không? Ông có hài lòng với những giải thích của Trung Quốc
về cách chủng virus này lây lan toàn cầu không? Ông có tin những tuyên bố của họ về
số ca nhiễm và số người tử vong ở Trung Quốc không?
13. Ông có nghĩ rằng Trung Quốc nên chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với việc xử lý
virus Corona Vũ Hán không? Nếu không thì vì sao? Nếu có, Trung Quốc sẽ phải chịu
những hậu quả gì trong việc xử lý đại dịch?
14. Ông đã thề sẽ hủy bỏ việc cắt giảm thuế của ông Trump. Ông có thể đưa ra một ví
dụ bất kỳ về một quốc gia đã phục hồi sau suy thoái bằng cách tăng thuế?
15. Ứng cử viên Tối cao Pháp viện do Tổng thống Trump đề xuất là Thẩm phán Amy
Coney Barrett, đã bị các thành viên trong đảng của ông công kích vì đức tin Công
giáo của bà ấy. Ông có phản đối những cuộc tấn công này vào đức tin Công giáo của
Thẩm phán Barrett không?
16. Người đồng hành trong cuộc tranh cử của ông là Thượng nghị sĩ Kamala Harris,
đã công kích một ứng cử viên tư pháp vì tư cách thành viên của ông ấy trong tổ chức
huynh đệ Công giáo Hiệp sĩ Columbus. Đây là công hội huynh đệ lớn nhất trên thế
giới và trong suốt quá trình phát triển của tổ chức này, có nhiều thành viên là người
Mỹ nổi tiếng như Tổng thống John F. Kennedy, Thẩm phán Tối cao Pháp viện Samuel
Alito, Thượng nghị sĩ Joe Manchin, Thống đốc John Bel Edwards, và ông Vince
Lombardi. Ông hay Thượng nghị sĩ Harris có tin rằng, việc trở thành thành viên của
công hội Hiệp sĩ Columbus có khiến một người mất tư cách nắm giữ chức vụ công?
Liệu ông có từ chối thuê ai đó dựa trên tư cách thành viên của họ trong công hội Hiệp
sĩ Columbus hoặc bất kỳ tổ chức Công giáo nào khác không? Trong câu hỏi của
Thượng nghị sĩ Harris về ứng cử viên tư pháp Công giáo này, bà đã lên án vấn đề
Công giáo giáo dưỡng về sự thánh thiện của cuộc sống.
Liệu ông hoặc Thượng nghị sĩ Harris sẽ loại bỏ một ứng viên xin việc dựa trên niềm
tin Công giáo của họ về việc phá thai hay không? Liệu ông hay Thượng nghị sĩ Harris
tin rằng việc người xin việc nếu có tư tưởng chống phá thai sẽ khiến họ không đủ điều

kiện để được tuyển dụng hay không?
17. Chiến dịch tranh cử của ông đã áp dụng một phiên bản của Thỏa thuận Xanh Mới,
kêu gọi sản xuất điện tái tạo 100% vào năm 2035. Bang California đã áp dụng các
mục tiêu “xanh” tương tự, nhưng hiện tại bang này không thể duy trì đèn sáng do phụ
thuộc vào năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
Thống đốc đảng Dân chủ của bang California là ông Gavin Newson thừa nhận rằng,
bang này cần có kế hoạch "dự phòng" cho năng lượng bởi vì tình trạng mất điện hiện
tại do thiếu gió và bầu trời không đủ nắng đã cho thấy mối nguy hiểm khi chỉ dựa vào
năng lượng "xanh". Vậy, vì lý do gì mà ông cho rằng toàn bộ phần còn lại của Hoa
Kỳ sẽ làm tốt hơn tiểu bang California vốn luôn đầy nắng gió, trong việc giữ cho đèn
luôn sáng nếu chúng ta áp dụng chính sách sử dụng 100% năng lượng tái tạo?
18. Ông đã ủng hộ các cuộc biểu tình vì cái chết của George Floyd, trong đó ông
tuyên bố chúng đều là những cuộc biểu tình ôn hòa. Liệu ông đã nói chuyện với bất kỳ
nạn nhân nào của cuộc bạo loạn - những người mất người thân hoặc doanh nghiệp vì
những cuộc "biểu tình ôn hòa" này chưa?
19. Ông có tin rằng vụ cướp phá Magnificent Mile ở Chicago là một “hình thức bồi
thường”, như một nhà tổ chức phong trào Black Lives Matter ở Chicago đã tuyên bố
không? Cướp bóc có phải là một hình thức phản đối thích hợp, áp dụng như một
phương tiện để đền bù hay không?
20. Những người biểu tình trong phong trào Black Lives Matter tại Seattle đã xông
vào một khu phố, yêu cầu người dân "cút ra khỏi đó" và "trả lại nhà cho người da
đen" như một sự bồi thường. Ông có ủng hộ phong cách phản đối đó không? Nếu
không, ông đã lên án nó chưa?
21. Ông đã nói trong bài phát biểu nhận giải DNC của mình rằng, nước Mỹ đã sẵn
sàng “làm công việc khó khăn để loại bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống
của chúng ta”. Ông đã làm gì trong 36 năm làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và 8 năm làm
Phó Tổng thống để diệt trừ nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống? Tại sao những việc
làm đó không có hiệu quả?
22. Đâu là số lượng người nhập cư bất hợp pháp tối đa mà ông có thể cho phép vào
Hoa Kỳ, trước khi đóng cửa biên giới để ngăn nhiều người nhập cảnh hơn?
23. Chính quyền cựu Tổng thống Obama đã trục xuất khoảng 3 triệu người nước
ngoài bất hợp pháp. Đó có phải là một điều xấu?
24. Với 30 triệu người Mỹ thất nghiệp do virus Corona Vũ Hán, liệu ông có ủng hộ
việc ngừng cấp thị thực lao động cho người lao động nước ngoài đang cạnh tranh với
người Mỹ về việc làm không? Nếu ông không ủng hộ chính sách này, hãy giải thích
cho chúng tôi, tại sao CEO các công ty Mỹ sẽ không lợi dụng nguồn cung lao động
khổng lồ và đang gia tăng này, để đóng băng và giảm lương cho công nhân Mỹ?
25. Ông có ủng hộ lệnh cấm fracking (quy trình dùng nước và hợp chất áp suất cao
để đào khoan) không? Nếu làm vậy, ông sẽ nói gì về khoảng 7,5 triệu việc làm của
người Mỹ sẽ bị mất do lệnh cấm này? Ước tính này bao gồm 550.000 việc làm bị mất
ở Pennsylvania, 500.000 việc làm bị mất ở Ohio, 363.000 việc làm bị mất ở Bắc

Carolina, 353.000 việc làm bị mất ở Colorado, và 233.000 việc làm bị mất ở
Michigan.
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