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Cám ơn bạn hữu xa gần về một bài viết  

Sau những suy nghĩ đắn đo, cuối tháng 8 vừa qua, tôi phải tự phấn đấu với chính mình 

khi quyết định viết bài “Thấy gì, nghĩ gì về truyền thông thiên tả Mỹ xưa & nay? 

Tại sao chỉ vì một bài viết mà có chuyện “phải tự phần đấu”? (Xin mở dấu ngoặc ở đây 

để tóm tắt đôi điều như lời tạ tội với bạn bè và người đọc không chia chung cái nhìn với tôi về 

một vấn đề thời sự nước Mỹ hiện nay. Giản dị chỉ vì tôi có quan điểm khác về việc chọn lựa ứng 

viên Tổng Thống giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay, Do đó kể từ 

mùa dịch cúm Tàu bùng nổ, tôi quyết định im lặng lắng nghe. Tự nhủ lòng sẽ không viết lách gì 

thêm để khỏi làm mếch lòng những người xưa rày tôi vốn quý mến. Nhưng sau mấy tháng trời 

ngậm miệng, vì một thôi thúc thầm kín, miễn cưỡng tôi đã phải ép lòng lên tiếng.) 

Qua đầu tháng 9, một cặp vợ chồng trẻ mà chúng tôi coi nhau như anh em từ vài thập 

niên qua trên vùng Tây Bắc ngỏ lời muốn tôi tham gia vào một trong mười buổi nói chuyện liên 

tiếp với đồng hương khắp nơi trên Diễn Đàn Paltalk của họ nhân mùa bầu cử. Tôi nhận lời, và 

sau đó đã chỉnh lại bài viết mang tiêu để trên đây thành một bài chia sẻ thân tình với quí thính 

giả vào tuần lễ thứ hai tháng 9 nhằm ngày 06-9-2020. Nhờ vậy tôi có thêm một số dữ kiện thời 

sự có khả năng thuyết phục cao để hoàn chỉnh bài viết cũ với những chi tiết mới.  

Tôi thật không ngờ khi post lại trên mạng và đăng tải trên vài tạp chí, nhiều phản ứng 

thuận lợi của một số bạn hữu gần xa mà khi quyết định công bố bài viết trước đó vài tuần, cầm 

bằng tôi sẽ mất họ luôn. Với mấy dòng trần tình này trước khi bắt đầu bài viết thứ ba, tôi xin cảm 

Tạ Thượng Đế và cám ơn tấm lòng bao dung của các bạn tôi. 

 

Tờ báo thiên tả nói gì trong bản tin Thứ Sáu 18-9-2020? 

Mở đầu, nhà báo Jason Devaney đưa tin trên Newsmax: 

Tối hôm qua (Thứ Năm 17-9), ông Biden, ứng viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ tuyên 

bố một câu xanh rờn là “tất cả những vụ  chết chóc vì Virus Corona tại Mỹ” sẽ được ngăn chặn 

nếu Tổng Thống Donald Trump “làm tốt công việc của ông”. (“all the coronavirus deaths in the 

United States” could have been prevented if President Donald Trump "had done his job”*.) 

Vẫn theo Jason Devaney trên Newsmax hôm 18-9, ngay sau lời tuyên bố bốc đồng vô 

trách nhiệm, thiếu lương thiện trí thức của cựu Phó Tổng Thồng Joe Biden dưới thời ông TT da 

màu Barack Obama và hiện là ứng viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử 

ngày 03-11 sắp tới, đã bùng lên một cơn bão phê bình khắc nghiệt của các cá nhân và các cơ 

quan truyền thông Mỹ Quốc.  

Khó ai có thể ngờ là trong số này có cả tờ Washington Post, một tờ báo lớn khuynh tả 

trong hệ thống truyền thông dòng chính Hoa Kỳ. Được biết, cùng với CNN tờ Washington Post 

từng bị cậu thiếu niên tên Nick Sandman đưa ra tòa đòi bồi thường mấy trăm triệu Mỹ Kim vì tội 

xuyên tạc, mạ lỵ vô căn cứ mới đây. 

 
Phó TT Joe Biden (Drew Angerer/Getty Images)  



Đọc lại nguyên văn lời tuyên bố hàm hồ của ông Biden, ứng viên Tổng Thống đảng Dân 

Chủ, trong đó, sau khi “gắp lửa bỏ tay người” là đối thủ  của ông ta trong cuộc chạy đua vào Nhà 

Trắng, ông còn trắng trợn, cả gan thòng vào một câu xác quyết vô bằng cớ như sau: 

 “Tôi không hề thêu dệt, bịa đặt. Chỉ cần coi lại dữ liệu. Hãy nhìn vào dữ liệu” (— I'm 

not making this up. Just look at the data. Look at the data.") 

Tiếp theo, tác giả Jason Devaney trích dẫn nguyên văn một đoạn trong bài báo trên tờ 

Washington Post sau đây.  

“Thực tế, ông biden đã bịa chuyện. Không hề có dữ liệu nào hỗ trợ cho sự kiện này, kể 

cả khi Tổng Thống Trump có hành động nhanh chóng vào tháng Giêng để đương đầu với con 

cúm Corona… và cho dù các quốc gia trên thế giới đã được ca ngợi về cung cách ứng xử với đại 

dịch, như Nam Hàn, Tân Tây Lan và Ái Nhĩ Lan thì chính họ cũng phải gánh chịu những khổ 

đau vì một số tử vong do đại dịch gây ra (337 người chết ở Đại Hàn, 25 nạn nhân tử vong ở Tân 

Tây Lan và 10 nạn nhân ở Ái Nhĩ Lan”  

(Actually, Biden is making this up. There is no data to support this, even if the president 

had moved rapidly in January to deal with the coronavirus….. Even nations that have been 

praised for their handling of the pandemic, such as South Korea, New Zealand and Iceland, have 

suffered some deaths (377 in South Korea, 25 in New Zealand and 10 in Iceland). 

Đọc đoạn trích dẫn bài viết trên tờ Washington Post vừa kể qua bài tường thuật trên 

Newsmax, dù có sẵn thành kiến trong quá khứ với tờ báo thiên tả này, người ta cũng phải nhìn 

nhận thái độ lương thiện tối thiểu của một tờ báo lâu nay thường bị công luận coi là thiên tả này. 

Tác giả viết tiếp: “Tại Hoa Kỳ, với 50 tiểu bang đặt dưới quyền điều hành của các Thống 

Đốc, chính sách mỗi tiểu bang rất khác nhau. Tổng Thống Trump đã bị phiền trách là không có 

sự tiếp nối (với địa phương bởi) một chương trình (trên qui mô) quốc gia, nhưng chính ông cũng 

gặp rắc rối với mọi Thống Đốc khi thuyết phục họ tuân theo cùng một lộ trình nhất định” (In the 

United States, with 50 states run by governors, policies have varied greatly. Trump has been 

faulted for not articulating a national plan, but he would have had trouble persuading every 

governor to follow the exact same path.) 

Nhận định của Jason Devaney trên Newsmax soi sáng cho công luận hiểu thêm về những 

khó khăn, trở ngại TT Donald Trump phải đối diện trong nỗ lực giải quyết những cuộc biểu tình 

của Black Lives Matter gần đây dẫn tới bạo loạn, đốt phá, cướp của, giết người, xúc phạm các 

tượng đài danh nhân quốc gia, thiêu hủy thánh đường, giật đổ tượng các Thánh, Đức Maria và 

Chúa Giêsu…, giản dị chỉ vì ông phải tôn trọng quy luật phân quyền giữa liên bang và tiểu bang 

đã được minh định trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. 

 

Đôi điều suy nghĩ của người viết 

Nhắc tới nhận định mang tính công bằng, ngay thẳng trên đây của tờ Washington Post 

đối với những lời lẽ ngô nghê, bịa đặt mà ông Biden, ứng cử viên TT đảng Dân Chủ gán cho đối 

thủ của ông là TT Trump trong kỳ bầu cử năm nay, người viết ghi lại ý nghĩ thật của mình là cho 

dù có sẵn thành kiến trong quá khứ đối với tờ báo thiên tả này, người ta cũng phải nhìn nhận thái 

độ lương thiện tối thiểu của một cơ quan ngôn luận có tầm cỡ quốc tế như Washington Post.  

Tại sao tôi lại có ý nghĩ như thế?  

Đây là câu trả lời: vì bất ngờ bị dồn vào ngõ cụt trước lời tuyên bố “sảng” của ông già 

sắp bước vào tuổi 80, tờ Washington Post không thể làm khác là phải dứt khoát chọn lựa thái độ. 

Trước một câu chuyện đã quá rõ. Lấp liếm, chối quanh để bênh vực là chuyện “lấy thúng úp 

voi”, ai tin được mà còn chuốc lấy hệ quả tệ hơn, là chỉ thêm làm trò cười cho công luận. Do đó, 

dù không muốn, tờ báo đành phải thú nhận: “thực tế, ông Biden đã bịa chuyện”?  

Đúng là “nhất ngôn ký xuất, Tứ mã nan truy” -một lời nói đã ra khỏi miệng, ngựa Tứ 

(một giống ngựa quí có sức chạy vô địch) cũng không đuổi kịp. Ứng vào câu nói bịa đặt vô bằng 

từ miệng một ứng viên TT của một trong hai chính đảng lớn của siêu cường thế giới Hoa Kỳ, 

làm sao ngăn được sự xoi mói, phê phán của công luận trong và ngoài nước. Biết thế, tờ báo chi 

còn một chọn lựa duy nhất là nói thẳng ra trước, may ra cứu vãn được phần nào chăng. 



 

Thật ra, từ thâm tâm tôi cũng mong mỏi đây sẽ là một khởi điểm tốt giúp tờ báo thấy 

được nguy cơ của trò chơi mà người bình dân Việt Nam chúng ta đã có câu nói cửa miệng: “làm 

báo, nói láo ăn tiền”. Áp dụng vào trường hợp báo chí Hoa Kỳ trong vòng mấy thập niên gần  

đây có “ăn tiền” được của ông vua tân thời Tập Cận Bình, của các chính trị gia thời cơ Dân Chủ 

thiên tả hay không, quả thật chúng tôi chỉ nghe tin đồn, không rõ thực hư ra sao.  

Nhưng riêng với CNN và Washington Post thì mới đây thôi, họ đã học được một bài học 

vừa đắng đót, vừa không rẻ chút nào. Chỉ vì một vụ báng, mạ lỵ vô bằng, hai hệ  thống truyền 

thông danh tiếng này, đã phải “đáo tụng đình, bị thua kiện và phải nhả ra cho nạn nhân, cậu thiếu 

niên tên Nick Sandman mấy trăm triệu US$!** 

 

Thái độ của báo Washington Post đối với lời tuyên bố bịa đặt của ứng cử viên TT đảng 

Dân chủ Jos Biden thì thế, còn CNN thì sao” 

Mời độc giả đọc bản tin của nhà báo Jason Devaney trên Newsmax khi nói về phản ứng 

của hệ thống truyền hình danh tiếng CNN trước những lời bịa đặt trắng trợn của ông Biden. Theo 

Jason Devaney, người của CNN là Sanjay Gupta, sau khi đọc được những lời nói “sảng” của ứng 

viên TT của đảng Dân Chủ đã uốn lưỡi tìm lời nói khéo mong bênh vực nhân vật được CNN hết 

mình hậu thuẫn. Sáng Thứ  Sáu 18-9, ông ta nói rằng “Tối hôm qua một nguồn tin cho tôi biết” 

rằng, ông Trump và bầu đoàn lãnh đạo của ông “có thể cứu sống từ 80 đến 90%” người dân Hoa 

Kỳ khỏi chết vì Covid-19 trong năm nay, nếu ông ta hành động sớm hơn”.  

(CNN's Sanjay Gupta said Friday morning, however, "A source told me last night" that 

Trump and his leadership "could have saved 80 to 90 percent" of Americans who have died of 

COVID-19 this year had he acted sooner.) 

Đúng là “Lưỡi không xương trăm đường lắt léo!” 

Thật ra chuyện ông Trump bị phe cực tả trong đảng Dân Chủ quy kết cho trách nhiệm 

khiến cho số nạn nhân của Covid-19 tăng cao vì phản ứng không kịp thời. Đây là một trong 

những lý cớ để đảng Dân Chủ bám lấy hòng kiếm phiếu trong cuộc bầu cử năm nay. Có điều 

người ta đã cố tình quên đi hành vi điêu trá của Đảng CSTQ thời Tập Cận Bình đã cố ý giấu 

nhẹm mọi nguồn tin về thời gian bùng phát dịch bệnh khiến cho không chỉ Hoa Kỳ mà gần như 

toàn thế giới đều trở thành nạn nhân của hành vi giấu diếm này. Ngoài ra, những kẻ thù của ông 

Trump còn lờ đi hoặc cố tình đánh lạc hướng dư luận việc ông Trump đã kịp thời ra lệnh cấm 

nhập cảnh nhiều ngàn du khách Trung Cộng vào Mỹ. Nhờ thế ngay từ đầu đã tránh được một đợt 

lây lan kinh hoàng của dịch bệnh khó thể tưởng tượng được hệ quả khốc hại của nó ra sao. 

 

Vài nhận định chót trước khi kết thúc 

 Bất cứ trong lãnh vực nghề nghiệp nào luôn có những người tốt kẻ xấu. Đó là lẽ thường 

tình trong đời. Trong lãnh vực truyền thông báo chí cũng không có luật trừ.  

 Tuy nhiên, một chuyện xấu đã khi vượt ra ngoài phạm vi cá nhân riêng lẻ, cả một hệ 

thống truyền thông trở nên sa đọa, mọt ruỗng, sẵn sàng bán mình cho tiền tài, danh vọng thì 

quyền lợi quốc gia, trật tự xã hội đương nhiên sẽ bị đảo điên, nghiêng ngả. 

 Tại các quốc gia văn minh. tiên tiến, dân chủ, tự do, trọng pháp, xã hội ổn định như Hoa 

Kỳ, các nước Âu Châu, người ta mặc nhiên gắn cho truyền thông, báo chí danh hiệu “Đệ Tứ 

Quyền”, tức là quyền thư tư theo sau các quyền Lâp Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp trong hệ thống 

điều hòa công việc quản trị  quốc gia mệnh danh là “Tam Quyền Phân Lập”. 

 Trên thực tế, không ai phủ nhận rằng trong hệ thống truyền thông Hoa Kỳ đã hiện hữu rất 

nhiều những nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng một thời, từng đoạt được những giải thưởng 

quốc tế cao quý. Trên bình diện quốc gia, sự lương thiện và lương tâm chức nghiệp của những 

người làm truyền thông góp phần không nhỏ vào việc kiểm soát, điều hòa, bảo vệ, phát huy và 

hữu hiệu hóa sự vận hành của hệ thống Tam Quyền Phân Lập, giúp giảm thiểu những bất cập có 

thể xảy ra, gậy tổn hại đến quyền lợi đất nước.  

https://twitter.com/tomselliott/status/1306931193116585989


Cao hơn nữa, trong mối tương quan quốc tế, một truyền thông chân chính, lương thiện 

trong rất nhiều trường hợp còn là bàn tay nối dài giúp hóa giải những xung đôt bất ngờ có  thể  

xảy ra giữa các quốc gia với nhau, tránh được những sai lầm nghiêm trọng có khả năng dẫn tới 

những hệ quả khôn lường từng xảy ra trong quá khứ*** 

Trở lại với lời tuyên bố “s ảng” mang tính bịa đặt của ông Joe Biden, ứng viên TT của 

đảng Dân Chủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 03-11-2020 sắp t ới, nhằm bôi bác đối thủ của ông 

là TT Donald Trump, người viết thấy cần phải nêu lên vài nhận định. 

Đã đành trong bất cứ cuộc tranh thắng nào, dù là trong trận banh, cuộc chạy đua, trận đấu 

võ, hay cuộc tranh cử vào những chức vụ từ nhỏ tới lớn và ngay cả cuộc chạy đua vào vị trí Tổng 

Thống Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, trên nguyên tắc người trong cuộc có quyền vận dụng tất cả 

mọi phương tiện để hạ thấp giá trị đối phương nhằm đưa mình lên. Nhưng tuyệt đối không thể tự 

ý bịa ra để gán cho đối thủ của mình những hành vi đương sự không làm hay nhét vào miệng y 

những điều đương sự không nói. Hành vi gian trá, lừa đảo, bịa đặt, ăn không nói có này có thể 

lừa được một số người nhưng không thể che mắt được tất cả mọi người. “Cây kim vọc giẻ có 

ngày sẽ lòi ra”, hành vi gian dối,”bốc lửa bỏ tay người” khi bị phát giác sẽ không tránh được búa 

rùi của dư luận. 

 

 

(*) Nguyên văn lời tuyên bố vô trách nhiệm mang tính bịa đặt để kết tội đương kim Tổng Thống Dnald 

Trump của ông biden tối Thứ Năm 17-9-2020, được tác giả ghi lại như sau:  

"If the president had done his job, had done his job from the beginning, all the people would still be alive. 

All the people — I'm not making this up. Just look at the data. Look at the data." (Người viết tô đậm) 

(**) Cuối tháng 8 vừa qua khi được mời lên tiếng trước Đại Hội đảng Cộng Hòa, Nick Samdman đã thuật  
lại đầu đuôi câu chuyện cậu bị truyền thông thiên tả đánh hội đồng ra sao và để tự vệ, miễn cưỡng cậu đã phải nhờ 

một tổ hợp luật sư đem ra tòa. Sau khi toàn thắng vụ án, cậu được bồi thường mấy trăm triệu Mỹ Kim. Nghe đâu 

hiện nay vẫn còn nhiều vụ kiện truyền thông khác đang diễn ra tại các tòa án địa phương HK. 

(***) Trong bài “Nghĩ gì, thấy gì về truyền thông thiên tả Mỹ xưa và nay?” chúng tôi đã có dịp nhắc tới là 

thư của Thượng Nghị Sĩ Thomas Dood thuộc Ủy BanTư Pháp TV gửi ông James O. Eastland, Chủ Tịch phân ban 

Nội An TV/HK. Trong thư, TNS Dood đã đề cập một số trường hợp điển hình mà vì thái độ và hành động bất lương 

của báo chí Mỹ trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam và mấy trường hợp trong và sau thế chiến thứ hai ở Trung 

Quốc, Nam Tư và Cuba đã là nguyên nhân khiến các quốc gia này bị cộng sản thôn tính. Độc giả có thể tìm đọc bài 

viết này trên mạng Vận Hội Mới qua địa chỉ: httpa//vanhoimoi.org 

  

 

 

 

CỤ BIDEN TIẾP TỤC LẨM CẨM VÀ NÓI NHẦM 

Cụ Biden đã khiến tất cả những nhà báo hiện diện trong một cuộc họp vận động tranh cử tại 

Kissimmee, gần Orlando, phải ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu 

cụ đang dở trò gì. 

Mở đầu cuộc gặp mặt, cụ lôi iPhone ra, bấm bấm gì đó, đưa ra hình một anh ca sĩ đang hát một 

bài tiếng Xì, tên là ‘Despacito’, dí vào micro, rồi cụ lắc lư có vẻ như hát 

theo. Chẳng ai hiểu tại sao lại tự nhiên bắt thiên hạ nghe một bài hát chẳng có gì đặc biệt? 



Một anh nhà báo đã mau mắn tuýt “Không biết cụ Biden có hiểu ‘Despacito’ nghĩa là ‘chậm rãi’ 

-slowly- không?” Có phải đó là thông điệp về con người cụ mà cụ muốn 

gửi đến cử tri không?  

Buổi sáng hôm đó, trong một bài nói chuyện, cụ đã than vãn và chỉ trích thái độ khinh thường 

cựu quân nhân của TT Trump trong khi đã có cả ngàn quân nhân Mỹ đã 

hy sinh tại… Iran. Dĩ nhiên, cụ lại nói nhầm thôi. Lính Mỹ chết tại Iraq chứ chẳng có một người 

nào chết ở Iran hết. 

Đó là chính khách tài giỏi nhất của đảng DC đưa ra để tranh cử tổng thống đấy. 

Quý cụ tỵ nan nào ủng hộ cụ Biden xin tự vấn lương tâm: một ông già lẩm cẩm chuyên làm sai 

nói hớ mà quý cụ tin là sẽ lãnh đạo được đại cường Cờ Hoa sao? Cụ nào 

giỏi viết bài thuyết phục chúng tôi về khả năng và sự sáng suốt của cụ Biden đi, chúng tôi đang 

chờ đọc đấy. 

https://www.foxnews.com/politics/biden-panned-for-playing-despacito-off-his-phone-at-

hispanic-heritage-month-event 

BÀ HARRIS LÂY BỆNH NÓI NHẦM 

Đảng DC mới chứng minh cho cả thế giới thấy bệnh ‘nói nhầm’ là bệnh truyền nhiễm rất nhanh. 

Bà TNS Kamala Harris vừa đứng chung liên danh với cụ Biden không bao lâu, không biết hai 

người gần nhau cỡ nào, mà chưa chi bà Harris đã lây bệnh nói nhầm rồi. 

Trong một cuộc hội thảo về kinh doanh, bà Harris đã lớn tiếng khoe “Dưới chính quyền 

Harris,…”. Dĩ nhiên ngay sau đó bà Harris đã sực tỉnh, đỏ mặt tiá tai tự sửa lại 

“Dưới chính quyền Biden-Harris,…”.  

Hay có khi bà Harris đã tiết lộ trong tiềm thức của bà, bà nghĩ bà là tổng thống thật, chứ cụ lẩm 

cẩm Biden thì chắc chỉ ngồi làm chậu kiểng hay trốn dưới hầm Tòa Bạch 

Ốc thôi, hay giỏi lắm thì chỉ là lót đường cho tương lai sáng chói lâu dài của bà. 

Chuyện quái lạ hơn nữa là một ngày sau, cụ Biden trong một buổi nói chuyện, cũng nói “Chính 

quyền Harris-Biden sẽ…”, mạc nhiên chấp nhận ‘lãnh đạo từ sau lưng’ 

bà Kamala?! 

 

(*) Nguyên văn lời tuyên bố vô trách nhiệm mang tính bịa đặt để kết tội đương kim Tổng Thống Dnald 

Trump của ông biden tối Thứ Năm 17-9-2020, được tác giả ghi lại như sau:  

"If the president had done his job, had done his job from the beginning, all the people would still be alive. 

All the people — I'm not making this up. Just look at the data. Look at the data." (Người viết tô đậm) 

(**) Cuối tháng 8 vừa qua khi được mời lên tiếng trước Đại Hội đảng Cộng Hòa, Nick Samdman đã thuật  
lại đầu đuôi câu chuyện cậu bị truyền thông thiên tả đánh hội đồng ra sao và để tự vệ, miễn cưỡng cậu đã phải nhờ 

một tổ hợp luật sư đem ra tòa. Sau khi toàn thắng vụ án, cậu được bồi thường mấy trăm triệu Mỹ Kim. Nghe đâu 

hiện nay vẫn còn nhiều vụ kiện truyền thông khác đang diễn ra tại các tòa án địa phương HK. 

(***) Trong bài “Nghĩ gì, thấy gì về truyền thông thiên tả Mỹ xưa và nay?” chúng tôi đã có dịp nhắc tới là 

thư của Thượng Nghị Sĩ Thomas Dood thuộc Ủy BanTư Pháp TV gửi ông James O. Eastland, Chủ Tịch phân ban 

Nội An TV/HK. Trong thư, TNS Dood đã đề cập một số trường hợp điển hình mà vì thái độ và hành động bất lương 

của báo chí Mỹ trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam và mấy trường hợp trong và sau thế chiến thứ hai ở Trung 

Quốc, Nam Tư và Cuba đã là nguyên nhân khiến các quốc gia này bị cộng sản thôn tính. Độc giả có thể tìm đọc bài 

viết này trên mạng Vận Hội Mới qua địa chỉ: httpa//vanhoimoi.org 

https://www.foxnews.com/politics/biden-panned-for-playing-despacito-off-his-phone-at-hispanic-heritage-month-event
https://www.foxnews.com/politics/biden-panned-for-playing-despacito-off-his-phone-at-hispanic-heritage-month-event
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Check Biden's Trump-Virus Claim 

 
Democrat presidential nominee and former Vice President Joe Biden (Drew Angerer/Getty 

Images)  
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Joe Biden, the Democratic Party's presidential nominee, is catching heat for saying all the 

coronavirus deaths in the United States could have been prevented if President Donald Trump 

"had done his job." 

Biden said Thursday night during a town hall on CNN: 

"If the president had done his job, had done his job from the beginning, all the people would still 

be alive. All the people — I'm not making this up. Just look at the data. Look at the data." 

https://www.newsmax.com/politics/election-2020-biden/2020/09/17/id/987539/
https://www.newsmax.com/politics/factcheck-covid-19deaths/2020/09/18/id/987584/?ns_mail_uid=dae547b9-8dbf-4a35-b0c5-012100ae9c21&ns_mail_job=DM147241_09182020&s=acs&dkt_nbr=010502sc0kke


The remark drew plenty of criticism from media organizations and news personalities. 

The Washington Post wrote: "Actually, Biden is making this up. There is no data to support this, 

even if the president had moved rapidly in January to deal with the coronavirus and been able to 

persuade the Chinese leadership to be more forthcoming about the situation. Even nations that 

have been praised for their handling of the pandemic, such as South Korea, New Zealand and 

Iceland, have suffered some deaths (377 in South Korea, 25 in New Zealand and 10 in Iceland). 

"In the United States, with 50 states run by governors, policies have varied greatly. Trump has 

been faulted for not articulating a national plan, but he would have had trouble persuading every 

governor to follow the exact same path." 

Politico wrote, "But Biden vastly overstated what protections could have worked against the 

virus. He argued that had Trump done his job, everybody would still be alive — not true." 

Bill O'Reilly tweeted: "Biden says 'all the people would be alive' if the President did his job. 

Does that apply to all other leaders in the world?" 

And Mark Levin said, "The shocking and disgusting demagoguery of Joe Biden, an emotionally 

and mentally unhinged puppet of the radical Left." 

CNN's Sanjay Gupta said Friday morning, however, "A source told me last night" that Trump 

and his leadership "could have saved 80 to 90 percent" of Americans who have died of COVID-

19 this year had he acted sooner. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/RealSaavedra/status/1306763697772085250
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/09/17/joe-bidens-cnn-town-hall-an-occasional-whopper/
https://www.politico.com/news/2020/09/18/talk-about-losers-cnn-town-hall-joe-biden-417560
https://twitter.com/BillOReilly/status/1306750730649374720
https://twitter.com/marklevinshow/status/1306926097280442369
https://twitter.com/tomselliott/status/1306931193116585989

