Tranh luận tổng thống Mỹ lần thứ nhất Biden lộ 2 yếu điểm.
FB Chơn Như như
Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ lần thứ nhất do đài Fox News đăng cai. Theo lý thì
đài Fox News là theo Cánh Hữu, vì đài kế tiếp là NBC theo Cánh Tả. Đài thứ 3 là
C-SPAN là đài trung lập. Thế nhưng 2 ngôi sao của đài Fox News là Sean Hannity và
Tucker Carlson lại không được chọn, dù họ là 2 talk show host hàng đầu nước Mỹ, có
nhiều view nhất và chương trình của họ được ratings cao nhất trong giới truyền thông
Mỹ, và đương nhiên là bỏ xa ratings của truyền thông thế giới.

Moderator của đài Fox News là Chris Wallace.
Ông ta không phải là fan của Trump, đôi khi có đối đầu với Trump. Phải chăng đó là
chiến lược của Wallace để luôn được chọn làm người điều phối tranh cử tổng thống.
Năm 2016, chính Chris Wallace là người điều phối kỳ tranh luận thứ 3, kỳ đã giết
chết ước mơ của Hillary Clinton khi khẩu hiệu “lock her up” của Trump trở thành
tiếng kêu của ba quân yêu cầu bỏ tù bà Hillary vì bà thiếu trách nhiệm trước cái chết
của đại sứ Mỹ ở Libya khi bà làm bộ trường bộ ngoại giao và hành động lén lút xóa
hơn 30 ngàn email nhà nước.
Khi Chris Wallace được chọn trên danh nghĩa là phóng viên đài Cánh Hữu, đám
Cánh Tả mừng thầm và họ không hề lên tiếng phản đối.
Và tối nay, người nào không thiên vị, công bằng nhất cũng thấy là Wallace thiên vị
Joe Biden nhiều hơn, ổng cắt lời Trump lúc Trump tấn công Biden, nhưng ít khi cắt
lời Joe Biden để Biden chửi Trump. Nhưng chuyện đó không làm nản lòng Trump, 1

diều hâu hổ báo cáo chồn. Ai cũng có cảm tưởng là Trump chấp luôn 2 người, chơi
năm-năm tới bến. Gọi là chơi khô máu luôn.
Trước buổi tranh luận hôm nay, tôi dự đoán là Trump sẽ đánh vào yếu điểm sức khỏe
và tâm lý của Joe Biden bằng cách lôi thằng con Hunter Biden ra mà đánh. Hunter đi
theo chiếc Air Force Two của cha để:
- Ký hợp đồng hơn 1 tỉ đô la với tc,
- Nhận lương lương 80 ngàn đô la 1 tháng từ hãng dầu mỏ Burisma của Ukraine và
có bằng chứng
- Nhận 3 triệu rưỡi đô là từ 1 nữ quan chức của Nga.
Hunter:
- bỏ vợ,
- dan díu với chị dâu sau khi anh trai chế
- ngủ với gái làng chơi có 1 đứa con rơi nhưng không chịu thừa nhận đến khi cái test
DNA chứng minh hắn là cha. Hắn lúc đầu còn từ chối trả tiền child support nuôi con.
Sau này khi cha hắn ứng cử tổng thống thì hắn mới chịu chung chi.
Về thành tích cá nhân thì Hunter có đăng ký sĩ quan Hải Quân trừ bị (Reserve Officer)
nhưng vào lính không bao lâu đã bị
- đá ra vì tội sử dụng cô-ken (Cocaine). Nói chung là lý lịch của Hunter quá bất hảo
nhưng Joe Biden phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì con trai lớn Beau Biden đã chết vì
ung thư não. Joe già rồi chỉ còn có Hunter và cô con gái mà thôi.
Điểm yếu thứ 1: Hunter chính là điểm yếu thứ nhất của Joe. Trump đã tranh thủ tới 2
lần đem tên Hunter ra đánh. Một lần do Joe nói về thâm hụt mậu dịch với China
khiến Trump tranh thủ nói Hunter kiếm bạc tỷ từ China. Lần thứ 2 Joe tấn công
Trump đã xúc phạm tử sĩ Mỹ vì con trai ông Beau là người lính yêu nước, ai ngờ
Trump lại tranh thủ lôi Hunter ra 1 lần nữa, nhắc chuyện Hunter xì-ke ma túy nên bị
đuổi ra lính. Biden thua 0-2 về đường con cái.
Điểm yếu thứ 2: Là Green New Deal. Đây là nghị trình của đám Thiên Tả Bernie
Sanders và AOC. Suốt 47 năm Joe là người ôn hoà, gọi là Moderate, nhưng vì năm
nay khởi đầu của Bernie Sanders quá tốt, trên cơ Joe ít nhất 4-5 tiểu bang đầu tiên
nên Joe phải thỏa hiệp với Bernie Sanders và AOC ở mảng xã hội chủ nghĩa trong
chính sách môi trường Green New Deal.
Đây là chính sách tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, phải nói là trăm ngàn tỉ đô la
để thay xe hơi chạy bằng xăng dầu bằng xe điện và thay đổi toàn bộ sản xuất dùng tới
xăng dầu, cũng như thay những tòa nhà lớn dùng năng lượng sạch.
Vì đây không phải là điều Joe ủng hộ suốt mấy chục năm nay nên lúc đầu ổng nói
Green New Deal tạo ra rất nhiều việc làm lương cao, nhưng cuối cùng khi bị Trump
và MC hỏi ổng có ủng hộ Green New Deal hay không thì ổng nói là không.

Đây là sự không nhất quán trong suy luận và lời nói, và cũng có thể là sự không minh
mẫn của đầu óc, có dấu hiệu đãng trí, hoặc là dấu hiệu của bệnh dementia hoặc là
bệnh Alzheimer's.
Tính ra buổi tranh luận này vui ra phết. Tính giải trí rất cao.

