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Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Donald Trump (T) và Joe Biden, tại  Cleveland, bang Ohio, Hoa 

Kỳ, ngày 29/09/2020. AP - Patrick Semansky 

Tú Anh 

Donald Trump và Joe Biden đụng nhau suốt một tiếng rưỡi đồng hồ trong bầu không khí 

được báo chí mô tả là « hỗn loạn ». Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống 

Mỹ lẽ ra là để mỗi bên trình bài dự án chính trị và so sánh ý kiến, cuối cùng biến thành võ 

đài sỉ vả. 

Cuộc tranh luận diễn ra tại đại học Cleveland, bang Ohio, tối thứ Ba 29/09/2020,và được trực tiếp 

truyền hình. Sau lời giới thiệu ngắn của nhà báo Chris Wallace, đài Fox News xu hướng  bảo thủ, 

hai ứng cử viên bước đến vị trí dành riêng không bắt tay nhau. Theo chương trình, sáu chủ đề lớn 

được đề cập, từ đại dịch Covid, Tối Cao Pháp Viện, Kinh Tế, cộng đồng thiểu số, bạo lực thành 

thị, kết quả nhiệm kỳ Donald Trump và tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu. 

Thua đối thủ 7 điểm, Donald Trump, ngay vào đầu, đã tìm cách độc chiếm diễn đàn, áp đảo đối 

thủ một cách thô bạo đến mức Chris Wallace phải vất vả can thiệp. 

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường thuật : 

Đó không phải là sự thật, đó chỉ là những điều dối trá…. Ngay từ những phút đầu tiên của cuộc 

tranh luận, Joe Biden tìm cách phản công lại những đòn tấn công liên tục của tổng thống đương 

nhiệm. Donald Trump cũng liên tiếp chận lời đối thủ đến mức mà người điều khiển chương trình, 

Chris Wallace (FoxNews), phải can thiệp. Xin trích: Tổng thống, tôi muốn ông cho tôi đặt một 

câu hỏi. 

Đề tài dịch Corona được nêu lên…Cho dù hơn 200 ngàn người chết, Donald Trump tự khen thành 

tích : Chúng tôi đã làm rất tốt công việc », ông khẳng định. 

Ngay tức khắc, Joe Biden trực tiếp hỏi khán giả theo dõi truyền hình : Từng thấy rõ tất cả những 

điều dối trá của ông ấy về dịch Covid, quý vị có thể tin chút nào vào cái điều mà ông ấy vừa nói 

hay không ?  

Hai bên tiếp tục sỉ vả nhau, Joe Biden gọi Donald Trump là một « kẻ kỳ thị » … tổng thống Trump 

dứt khoát không lên án những thành phần chủ trương da trắng thượng đẳng và dân quân cực hữu. 

Vào phút cuối của 90 phút tranh luận, chỉ có Joe Biden cam kết sẽ tôn trọng kết quả phòng phiếu. 

Donald Trump chỉ nói về những gian lận trong tương lai. Một giờ rưỡi trôi qua, không giúp cho 

thành phần cử tri Mỹ còn lưỡng lự thấy rõ sự khác biệt giữa hai chương trình tranh cử. Cuộc 

tranh luận kết thúc, mù mờ vẫn bao trùm. 


