Fake News Đang Gia Tăng Ly Gián Đội của Tổng Thống Trump
Trần Hùng
Sau ngày bầu cử, Fake News gia tăng chia rẽ, làm suy sụp tinh thần của những người yếu bóng vía ủng hộ
Tổng thống Trump như:
 Loan tin vợ, con ông Trump khuyên ông Trump chấp nhận thua Joe Biden.
 Loan tin rất nhiều đảng viên Cộng Hòa khuyên ông Trump bỏ cuộc.
Và nay, sau khi ông Mich McConnell, lãnh đạo đa số Cộng Hòa Thượng viện là 1 trong 3 người bỏ phiếu phản
đối buổi lễ nhậm chức của Joe Biden thì New York Time lại tung tin ông McConnell công nhận chiến thắng của
Joe Biden sau ngày họp đại cử tri là ngày 14/12/2020.
Cũng như trò láo cá của Forbes tung tin ông William Barr kiếm 40 triệu Mỹ kim từ Dominion Resources là một
công ty điện gas không dính líu gì tới Dominion Voting Systems đang bê bối hiện nay do hành vi gian lận bầu
cử với mục đích xỏ mũi những người xớn xác khi chỉ nhìn thấy Dominion là phán xét ngay ông William Barr đã
nhận xét Tàu cộng nên không điều tra cha con Joe Biden trước ngày bầu cử. Nay cũng với trò mất dạy tương
tự, New York Time, một tờ báo chuyên dựng chuyện vu khống ông Trump lại tung tin McConnell công nhận
chiến thắng Đại cử tri đoàn của Joe Biden. Chưa dừng lại, nhiều kẻ còn lấy hình vợ chồng ông McConnell ra
để chỉ vào đó nói ông ta ngậm tiền Tàu cộng nên ủng hộ Joe Biden.
Những ai chưa biết về vợ ông McConnell thì hãy nghe đây. Bà Elaine Chao là vợ của ông McConnell, bà này
là người Mỹ gốc Đài Loan chớ không phải gốc Tàu cộng lục địa. Tên của bà theo tiếng Việt là Triệu Tiểu Lan,
bà là người phụ nữ Mỹ gốc châu Á đầu tiên và là người Mỹ gốc Đài Loan đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đảm
nhận chức vụ trong Nội các Tổng thống. Bà Triệu Tiểu Lan đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động thứ 24 dưới
thời tổng thống Bush con từ năm 2001 đến năm 2009, chức Thứ trưởng Bộ Giao thông và chức Giám đốc
Đoàn Hòa bình dưới thời tổng thống Bush cha và hiện nay đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Hoa Kỳ.
Chuyện ông McConnell công nhận chiến thắng của Joe Biden, theo tui là chuyện bịa đặt, sắp tới đây có thể tụi
nó lại tung tin ông chủ tịch ủy ban Tư pháp Thượng viện là ông Lindsay Graham và nhiều đồng minh khác của
Tổng thống Trump cũng khuyên ông Trump bỏ cuộc. Trò hề này cho thấy phía đảng Dân chủ và Fake News
đang lo lắng tột cùng với việc Tổng thống Trump sẽ chiến thắng bằng phiếu Đại cử tri đoàn mà hôm
14/12/2020 mụ phù thủy Hillary Clinton đã lên tiếng nên bỏ hình thức bỏ phiếu Đại cử tri đoàn vì mụ ta biết rõ
Joe Biden sẽ thua cuộc ./.
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