
Truyền Thông Khuynh Tả Mỹ 'Đánh Bóng' Joe Biden 
 
Trong một cuộc điện đàm gần đây với Kamala Harris để mời bà đứng cùng liên danh tranh cử của mình, Joe 
Biden đã bị bắt gặp đang dùng "một tờ phao" ghi sẵn những gì ông cần nói với Harris. Điều này cho thấy trí 
nhớ của Joe Biden đã suy giảm trầm trọng. Joe Biden đã từng bị chỉ trích lá đã quá già không còn có thể làm 
tổng thống vì ông hay phát biểu hớ hênh hay nói chuyện lan man vô nghĩa 

 
Chỉ một câu hỏi đơn giản "Cô có muốn trở thành Phó Tổng 
thống trong liên danh của tôi không?" mà Biden cũng không 
nhớ được, phải cần có một tờ giấy nhắc nhở giấu ở bên dưới 
chiếc điện thoại di động, thật là thảm hại!  
 
Ta có thể thấy trong bức ảnh, Joe Biden đặt  mảnh giấy  trên bàn 
dưới chiếc điện thoại cần trên tay 
 

Tuy nhiên, CNN đã cố tình che giấu “tài liệu” của Biden, để 
làm ra vẻ ông ta vẫn còn "minh mẫn", chỉ cho thấy một phần 
khuôn mặt, bàn tay và điện thoại di động của ông ta. 
 

CNN đã tìm cách che giấu "mảnh giấy" và sự thể Biden 
cầm ngược chiếc điện thoại cầm tay của ông (thấy được 
nếu bạn nhìn kỹ chiếc điện thoại và thấy vị trí nằm ngược 
của nút Home trên chiếc iPhone bằng cách chèn dòng tít  
Soon: Biden and Harris to appear together in Delaware 
“Sắp tới: Biden và Harris sẽ xuất hiện cùng nhau ở 
Delaware”. 
 
Truyền thông dòng chính Mỹ hiện đang dồn tất cả nỗ lực 
để làm ứng viên Tổng thống Joe Biden có cái vẻ mạnh 
khỏe và minh mẫn tuy ở cái tuổi 77 ông khó mà đọ sức 
được với vị Tổng thống tràn đầy năng lực Donald Trump.   
 
Điều này cho thấy trò lừa bịp và dối trá của giới truyền thông (thổ tả) cánh tả, muốn tích cực giúp ứng cử viên 
già nua của Đảbg Dân Chủ này dành cho được cái ghế TT dù rằng rõ ràng là người đàn ông ở tuổi thất thập 
lai hy này đã không còn phù hợp cho chức vụ tổng thống nữa. 


