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Nhân viên bầu cử của quận lập bảng số phiếu
bầu tại Trung tâm Bầu cử Quận Clark ở Bắc Las
Vegas, Nevada , Hoa Kỳ ngày 4/11/2020 (ảnh:
Reuters).
Nevada là một trong những tiểu
bang chiến trường ở Mỹ chưa
công khai kết quả kiểm phiếu,
trong khi đó các lá phiếu ở tiểu
bang Nevada bị phát hiện có gian
lận nghiêm trọng, có tới 600.000
phiếu bầu ở trạng thái không

khớp với chữ ký của cử tri. Tuần trước (5/11), chiến dịch Trump đã đệ đơn kiện
Nevada, theo SOH

Hôm 5/11, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã thông báo trong một
cuộc họp báo rằng, họ đã đệ đơn kiện liên quan đến gian lận bầu cử ở tiểu bang Nevada
và cho biết sẽ bảo vệ tính công bằng của cuộc bầu cử, đảm bảo rằng mọi phiếu bầu “hợp
pháp” đều được kiểm đếm và các phiếu bầu “bất hợp pháp” sẽ không được tính.

Hôm thứ Năm, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, Ric Grenell; cựu tổng chưởng
lý của Nevada, Adam Laxalt; chủ tịch Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ Matt Schlapp và chủ
tịch Đảng Cộng hòa Nevada Michael McDonald đã tổ chức một cuộc họp báo tại Las
Vegas, tiểu bang Nevada.

Trong cuộc họp, Ric Grenell nói rằng, có thông tin công khai cho thấy rằng, một số lượng
lớn phiếu bầu bất hợp pháp đã được kiểm đếm trong tiểu bang và vi phạm luật của
Nevada.

Theo luật Nevada, các cử tri hợp pháp phải có lịch sử cư trú ít nhất 30 ngày tại tiểu bang
trước ngày bầu cử thì mới đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

“Nếu bạn chưa đến tiểu bang cư trú trong 30 ngày trước ngày bỏ phiếu thì việc bỏ phiếu
là phạm luật. Sự thật là chúng tôi đang đệ đơn kiện tiểu bang này, để bảo vệ những cử
tri hợp pháp”, Ric Grenell nói.

Ông cho biết thêm: “Ở đất nước này, việc kiểm phiếu bất hợp pháp là không thể chấp
nhận được và điều này đang xảy ra ở Nevada”. Các quận trong tiểu bang đã không cung
cấp hồ sơ về cách tính phiếu bầu, điều này căn bản là “không thể chấp nhận được…
những người trong giới luật pháp cảm thấy rằng, hệ thống đang bị tham nhũng”.

“Chỉ khi một lá phiếu được kiểm tra, nó mới có thể tự động trở thành một lá phiếu hợp
pháp”, Grenell nói, “nhưng chúng tôi không được phép kiểm tra”.

https://www.soundofhope.org/post/440779


Trước đó, chiến dịch của Tổng thống Trump đã đăng tải một video công khai trên
Internet, cho thấy cổng của nhiều phòng kiểm phiếu các tiểu bang chiến trường bị khóa
nhằm cấm các quan sát viên đảng cộng hòa vào trong, thậm chí có những tấm cát tông
chắn trên cửa kính để ngăn mọi người không thể nhìn thấy bên trong.

Trong cuộc họp báo, một cử tri ở Nevada đã làm chứng tại hiện trường rằng, phiếu bầu
của cả cô và bạn cùng phòng đã bị đánh cắp.

“Tôi luôn bỏ phiếu trực tiếp trong mỗi lần bầu cử. Nhưng lần này, họ đã gửi lá phiếu qua
đường bưu điện và ai đó đã bỏ phiếu trước cho tôi”. Nhân chứng nói, “Họ cũng đã bỏ
phiếu trước cho bạn cùng phòng của tôi”.

Các cựu quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã lên án rằng, các lá phiếu ở tiểu bang
Nevada bị phát hiện có gian lận nghiêm trọng, có tới 600.000 phiếu bầu ở trạng thái
không khớp với chữ ký của cử tri, điều này khiến cho những lá phiếu này không thể
kiểm chứng, xác thực được.

Ngoài ra còn có những phiếu bầu của trẻ chưa vị thành niên, những người này chưa đủ
tuổi để tham gia bầu cử, còn có cả phiếu bầu của những người đã chết, phiếu bầu của cử
tri không thuộc tiểu bang và các phiếu bầu bất hợp pháp khác, tất cả đều đã được xác
nhận để đưa vào trong quá trình thống kê phiếu.

Vào chiều Chủ nhật (8/11), các cử tri Hoa Kỳ đã tập trung bên ngoài bộ phận bầu cử ở
quận Clark, phía bắc Las Vegas, tiểu bang Nevada, để phản đối hành vi gian lận phiếu
bầu và hành vi cấm các giám sát viên của Đảng Cộng hòa giám sát phiếu bầu.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, cựu Tổng chưởng lý Nevada, Adam Laxalt và chủ tịch Liên
minh Bảo thủ Mỹ, Matt Schlapp đã có những bài phát biểu, chỉ trích trực tiếp hành vi
không đúng đắn, kiểm kê sai số phiếu trong khu vực.

Adam Laxalt nói rằng, dựa trên tiến độ điều tra hiện tại, Nevada đã phát hiện ra khoảng
600.000 phiếu bầu không hề khớp với chữ ký của cử tri trong quá trình xác minh chữ ký.
Trong đó, có hơn 20 lá phiếu chưa xác minh chữ ký nhưng đã qua máy xác minh chữ ký
của hệ thống Agilis ở quận Clark.

“Không ai có thể nhìn thấy liệu những chữ ký này thật sự khớp với chữ ký của cử tri hay
không”, Adam Laxalt nói, điều đó có nghĩa là tính xác thực của phiếu bầu hoàn toàn
không thể được xác minh.

Matt Schlapp cho biết tại cuộc họp rằng, trong cuộc bầu cử ngày 3/11, trẻ vị thành niên,
người chết và cả những cử tri không thuộc tiểu bang Nevada đã tham gia bỏ phiếu ở
Nevada.

Theo tin tức trước đó, một số phiếu bầu chưa đủ tuổi có thể đến từ những đứa trẻ mới
chào đời.

https://www.foxnews.com/politics/trump-campaign-holds-protest-las-vegas-irregularities-nevada-election


“Chúng tôi biết rằng, nhiều trẻ vị thành niên cũng đã tham gia bỏ phiếu. Không ai có thể
bỏ phiếu trước khi họ đủ tuổi để bầu cử một cách hợp pháp. Quy tắc này không đủ rõ
ràng sao? “, Matt Schlapp cho hay.

Theo luật Nevada, chỉ những cử tri đã sống ở tiểu bang hơn 30 ngày trước ngày bỏ
phiếu mới được tính là cử tri hợp pháp trong tiểu bang đó. Tuy nhiên, sau khi điều tra
cẩn thận, có ít nhất 9.000 người đã trở thành cử tri ở bang này sau khi đã rời khỏi
Nevada và không còn quyền bầu cử tại đây.

Hiện tại, chiến dịch Trump đã đệ đơn kiện ở Nevada vào tuần trước để yêu cầu dừng
kiểm phiếu bất hợp pháp.

Trong bản cáo trạng liên quan trước đó, nhóm của Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng, có
ít nhất 20.000 người chết vẫn còn trong sổ cử tri của Nevada và có quyền bỏ phiếu.
Thậm chí, một số người trong số họ đã chết cách đây hơn 20 năm.

Adam Laxalt và Matt Schlapp nói rằng, họ sẽ tiếp tục các cuộc thẩm tra khác nhau để thu
thập thêm những bằng chứng về hành vi gian lận của nhóm Biden.

Các quan chức ở quận Clark, tiểu bang Nevada, hiện đang ở trên đỉnh sóng, họ tuyên bố
rằng, Nevada sẽ tiếp tục trì hoãn việc kiểm phiếu cho đến ngày 12/11.
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