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Công luận Mỹ đã bị sốc sau cuộc tranh luận đầu tiên vào tối thứ Ba 29/09/2020, giữa Donald 

Trump và Joe Biden diễn ra trong hỗn loạn, với đầy những sỉ vả, mạt sát nhau. Hôm qua, 

30/09, Ủy ban tổ chức các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ (Commission on Presidential 

Debates – CPD) cho biết muốn xem xét lại, bổ sung các quy định đối với các cuộc tranh luận 

sắp tới. 

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm thông tin: 

Đối với ủy ban phụ trách tổ chức các cuộc tranh luận liên quan đến bầu cử tổng thống từ năm 

1987, thì không thể để tái diễn tình trạng hỗn loạn như tối hôm thứ Ba. Chủ tịch ủy ban lưỡng đảng 

này thông báo là cần phải có những thay đổi để tổ chức một cách bài bản, chặt chẽ các cuộc tranh 

luận sắp tới. Mục đích là có được những trao đổi, tranh luận mạch lạc về những chủ đề được nêu 

ra mà không bị cắt ngang, đứt đoạn liên tục. 

Chưa rõ những quy định mới này như thế nào, nhưng một số nhà bình luận gợi ý là nên để cho 

người dẫn dắt điều khiển cuộc tranh luận có khả năng đóng micro của ứng viên không tôn trọng 

cuộc tranh luận. 

Trong mọi trường hợp, Donald Trump cho rằng đã đánh bại Joe Biden trong cuộc tranh luận tối 

thứ Ba. Và khi các nhà báo hỏi vì sao ông không lên án một cách rõ ràng các nhóm cực hữu, tổng 

thống mãn nhiệm trả lời:  Tôi không biết Proud Boys là ai. Điều duy nhất tôi có thể nói là họ phải 

rút đi và để cho cảnh sát làm việc. 

Về phần mình, Joe Biden đi vận động tranh cử ở bang Ohio và Pennsylvania, những vùng công 

nghiệp và gặp gỡ các công đoàn cũng như người lao động. Ông tố cáo tổng thống – xin trích – là 

một sự hổ thẹn cho đất nước. Ông nói: Tối thứ Ba, tôi đã nhìn thấy tất cả về ông ta. Ông ta không 

nói tới các vị hoặc nhắc đến những mối quan tâm của các vị. Donald Trump đã không thực hiện lời 

hứa. Trước đây, ông ta tự nhận là ứng viên của những người Mỹ bị lãng quên, nhưng ngay khi đắc 

cử, ông ta đã quên các vị. 

Các cuộc thăm dò dư luận mới cho thấy Joe Biden dường như giành thắng lợi, hơn Donald Trump 

một chút trong cuộc tranh luận. Hai ứng viên lại đối mặt tranh luận với nhau vào các ngày 15 và 22 

tháng 10 tới. 
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