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Gần 10 tháng sau ngày nhậm chức Tổng Thống của
Joe Biden, truyền thông báo chí thiên tả đã không
còn nhiệt tình ủng hộ ông ta nữa. Mức tín nhiệm
của Joe Biden đã bắt đầu lao dốc từ tháng Tám, và
hiện đang ở mức 38%. Báo The Hill phổ biến tài
liệu thăm dò của Đại Học Quinnipiac cho thấy 60%
cử tri độc lập đã mất tin tưởng vào Joe Biden. Đa
số cử tri không tán thành việc làm của Joe Biden về
nhiều lãnh vực.

Điểm tín nhiệm của Joe Biden trong nội bộ đảng Dân Chủ cũng bị giảm, nhiều nhà lập
pháp của đảng Dân Chủ đã không dành cho Joe Biden sự ủng hộ tuyệt đối như trước
đây. Hậu quả là dự luật Hạ Tầng Cơ Sở và Xây Dựng Lại Tốt Hơn của Joe Biden đang gặp
nhiều trở ngại tại hai viện Quốc Hội. Sự thất bại của Joe Biden trong thời gian tới gần
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 là một rủi ro lớn cho đảng Dân Chủ.

Joe Biden đã làm gì trong 47 năm hoạt động chính trị?

Năm 1972, Joe Biden là một luật sư trẻ tuổi đã đắc cử vào chức vụ Thượng Nghị Sĩ Hoa
Kỳ, đại diện cho tiểu bang Delaware, và đắc cử liên tiếp 6 nhiệm kỳ, sau đó làm Phó
Tổng Thống hai nhiệm kỳ cho Obama. Trong 47 năm hoạt động chính trị, Joe Biden đã
không tạo được thành tích gì xuất sắc, trái ngược lại, việc làm của ông ta còn gây nhiều
tranh cãi và tác hại cho an ninh quốc gia. Trước đây, khi được hỏi về khả năng của Joe
Biden trong chương trình “Face The Nation” trên CBS, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng thời
Obama, Robert Gates đã trả lời “Joe Biden là người luôn luôn sai trong hầu hết các chính
sách đối ngoại lớn và các vấn đề an ninh quốc gia trong bốn thập niên qua.“

Con người của Joe Biden là dối trá, mưu mô và xảo quyệt. Khi ứng cử Tổng Thống năm
1987, Joe Biden đã phải vội vã rút lui vì bị báo chí tố cáo là ông ta đã đánh cắp đoạn văn
của Chủ Tịch đảng Lao Động Anh, Neil Kinnock. Bài này nói về cha mẹ của Neil Kinnock
là những người lao động hầm mỏ, trong khi cha của Joe Biden là người làm việc cho
công ty bán xe. Tháng 8, năm 2020, khi kết thúc bài diễn văn nhận sự đề cử của đảng
Dân Chủ, Joe Biden lại đánh cắp văn của một người khác, ông ta nói “Tình yêu mạnh hơn
sự ghen ghét. Hy vọng mạnh hơn sự sợ hãi. Ánh sáng mạnh hơn bóng tối.” Đây là đoạn
văn của Jack Layton, lãnh đạo đảng Dân chủ Cấp Tiến của Canada viết cho công chúng
trước khi qua đời vào năm 2011. Joe Biden đã cẩn thận đổi chữ “tốt hơn” thành “mạnh
hơn” để tránh bị phát giác . Tuy nhiên, truyền thông Canada đã mau chóng nhận ra lời
nói của Joe Biden giống lời nói của Jack Layton, và Biden đã bị lên án là kẻ gian lận, kẻ
đạo văn. Trong thời gian tranh cử Tổng Thống năm 2020, Joe Biden khoe ông ta là sinh
viên giỏi, được học bổng, ra trường với điểm cao. Ngay lập tức, báo chí khám phá ra Joe
Biden nhận được học bổng vì lý do tài chánh và ông ta học hành rất tệ, tốt nghiệp luật



khoa hạng 76 trong số 85 sinh viên tại trường Đại Học Luật Syracuse. New York Times
đã đăng lời đính chính của Joe Biden: “Tôi đã không nhớ chính xác về điều này.”

Khi cuộc rút quân tại Afghanistan thất bại, Joe Biden đã đổ lỗi cho TT Trump. Joe Biden
nói ông ta bắt buộc phải rút quân vì TT Trump đã cam kết với Taliban. Joe Biden quên
rằng chính đương sự đã xóa bỏ những thỏa thuận với Taliban. Cả thế giới biết rõ cuộc
rút quân là thảm bại nhưng Joe Biden đã tự đánh bóng chính mình, coi đó là một “thành
công vượt bực.” Về vấn đề di dân, Joe Biden đã bỏ lệnh “Remain in Mexico”, không bắt
di dân bất hợp pháp phải chờ bên kia biên giới, họ đã tự do ùn ùn đổ bộ vào lãnh thổ
Hoa Kỳ. Khi vấn đề trở nên thảm họa thì Joe Biden vu khống TT Trump đã để lại vấn đề
khủng hoảng di dân cho ông ta.

Dưới thời TT Bill Clinton, trong cương vị là Thượng Nghị Sĩ trong Ủy Ban Đối Ngoại
Thượng Viện, Joe Biden đã vận động Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ thương mại với
Trung Cộng. Đây là yếu tố quan trọng giúp Trung Cộng gia nhập Tổ Chức Thương Mại
Thế Giới. Nhiều nghiệp đoàn lao động đã phản đối vì họ lo ngại sản phẩm giá rẻ của
Trung Cộng sẽ giết chết kinh tế Hoa Kỳ và ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người
dân nhưng Biden và chính quyền Clinton lập luận rằng đây là cơ hội thúc đẩy hòa bình
thế giới. Trong thời gian nắm chức Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, Joe Biden
đã thực hiện một chuyến viếng thăm Trung Cộng, khi tới Thượng Hải, Joe Biden tuyên
bố với báo chí: “Trung Cộng không phải là kẻ thù của Hoa Kỳ, không có gì có thể ngăn
cản sự hợp tác của hai quốc gia chúng ta.” (viết theo tài liệu của National Public
Radio.) Tới nay Joe Biden vẫn không có chính sách ngoại giao rõ ràng với Trung
Cộng. Mặc dù Joe Biden tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan nhưng việc bỏ rơi Afghanistan đã
khiến cho Đài Loan và nhiều quốc gia đồng minh nghi ngờ thiện chí của Hoa Kỳ.

Năm 2013, khi Joe Biden tới thăm Trung Cộng với cương vị là Phó Tổng Thống, ông ta
đã đưa con trai, Hunter Biden đi theo. Trong chuyến viếng thăm này, Hunter đã gặp
nhiều nhà đầu tư Trung Cộng. Cuối năm 2020, New York Post đã phanh phui những vụ
làm ăn tham nhũng của Hunter Biden với Trung Cộng và Ukraine được lưu trữ trong lap
top của Hunter. New York Post trưng dẫn một email năm 2017 cho hay Hunter Biden
đã nhận được 10 triệu dollars từ một nhà tỷ phú Trung Cộng vì Hunter đã có công “giới
thiệu” nhà tỷ phú này với Joe Biden. Fox News đưa tin từ một email trong laptop của
Hunter về vụ Hunter được chia 10% cổ phần của công ty năng lượng lớn nhất tại Trung
Cộng, trị giá nhiều trăm triệu dollars. CBS News cho hay từ năm 2018, Bộ Tư Pháp đã
mở những cuộc điều tra về vấn đề tài chánh của Hunter Biden, và chính anh ta đã xác
nhận như vậy. Tới nay, cuộc điều tra này vẫn chưa được kết thúc, rất có thể sẽ bị đóng
luôn vì luật sư biện hộ của Hunter là Nicholas McQuaid đã được Joe Biden bổ nhiệm làm
Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp.

Đầu năm 2014, Joe Biden đã có một chuyến công du thăm Đông Âu sau khi Nga xâm
chiếm Crimea, một phần lãnh thổ của Ukraine. Cuộc viếng thăm này đã giúp cho Hunter
Biden có mối làm ăn với Burisma, một công ty năng lượng lớn của Ukraine. Cuối năm
2015, nhiều báo chí truyền thông và Reuters loan tin “Khi công ty Burisma bị điều tra vì
tham nhũng, Joe Biden đã hăm dọa sẽ giữ lại tiền viện trợ hàng tỷ dollars của Hoa Kỳ
nếu chính quyền Ukraine không sa thải Viktor Shokin, công tố viên chính trong cuộc



điều tra công ty Burisma.” Joe Biden quả thực là một chính trị gia chuyên nghiệp, trong
gần nửa thế kỷ, ông ta chưa bao giờ làm điều gì tốt cho đất nước, nhưng chỉ lợi dụng vị
thế chính trị để làm giàu cho bản thân và gia đình.

Joe Biden Đã Hoàn Toàn Thất Bại

Trước đây nhiều người đã bỏ phiếu cho Joe Biden vì ảnh hưởng của truyền thông thiên
tả. Một câu hỏi cần đặt ra là trong gần 10 tháng qua, Joe Biden đã làm được gì cho đất
nước?

Bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy Joe Biden đã thất bại nặng nề trên mọi lãnh vực: kinh
tế bị trì trệ, tội ác gia tăng, nạn thất nghiệp vẫn không giảm, lạm phát mỗi ngày một tăng
cao, khủng hoảng biên giới ngày một trầm trọng, và cuộc rút quân thảm bại tại
Afghanistan. Năm 2019, Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới nhờ kỹ
thuật khai thác phiến đá. Kỹ thuật này đã bị cấm từ khi Joe Biden nhậm chức, hậu quả là
hàng triệu người bị thất nghiệp và xăng dầu bị thiếu hụt, giá xăng đã tăng 30%, nhu cầu
xăng dầu của Hoa Kỳ đã phải tùy thuộc nhiều vào khối OPEC. Joe Biden đã hủy bỏ nhiều
chính sách thành công của TT Trump.

Trong lãnh vực ngoại giao, Joe Biden đã có nhiều khuyết điểm. Trong bài diễn văn
nhậm chức, Joe Biden hứa “Hoa Kỳ sẽ là đồng minh mạnh mẽ, đáng tín cậy trong việc
kiến tạo hòa bình và an ninh thế giới.” Thực tế đã trái ngược, Hoa Kỳ đã bỏ rơi
Afghanistan, bài xã luận mới đây trên Washington Examiner đã chỉ trích: “Tất cả các
đồng minh Âu Châu đã khinh Joe Biden trước cuộc di tản thảm bại tại
Afghanistan. Joe Biden là kẻ phản bội, đã bỏ rơi những đồng minh lâu đời nhất của Hoa
Kỳ.” Bài xã luận nói thêm “An ninh và kinh tế của các đồng minh Âu Châu bị đe dọa khi
Biden cho phép đường ống Nord Stream 2 của Nga được hoàn thành, Biden đã đảo
ngược lệnh trừng phạt của Trump. Các đồng minh Âu Châu, nhất là những quốc gia
vùng Bắc Đại Tây Dương phải đối mặt với gía năng lượng đắt đỏ, và phải lệ thuộc vào
nguồn cung cấp khí đốt của Nga trong mùa đông lạnh giá. Joe Biden đã không đủ khả
năng thuyết phục các quốc gia trong khối NATO chi 2% GDP cho quốc phòng. Bà Merkel,
Thủ Tướng Đức nhất quyết chỉ áp dụng 1.3% cho năm nay và sẽ giảm nhiều hơn trong
những năm tới. Lời nói của Joe Biden không có giá trị.”

Nhiều cuộc thăm dò cho thấy đa số cử tri đã bất mãn về những việc làm tệ hại của Joe
Biden. Khi báo chí hỏi Joe Biden nghĩ sao về uy tín của ông ta đã bị giảm tới mức báo
động. Joe Biden nhìn nhận có vấn đề nhưng vẫn không tỏ ý hối tiếc, Joe Biden nói “Chắc
chắn có nhiều vấn đề đã xảy ra trong thời gian qua, tuy nhiên, tôi không cần xin lỗi, mọi
người cứ kiên nhẫn chờ đợi, tôi nghĩ vào cuối năm nay, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.” Joe
Biden là con người giảo hoạt, bằng cách nào Joe Biden có thể cải thiện được tình thế
trong thời gian chỉ còn hơn 2 tháng của năm 2021 này.

Joe Biden đã hoàn toàn thất bại.
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