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1/ Hàng vạn phiếu bầu bị đốt, bị vứt ngoài bãi
rác khi chưa được đếm.
2/ Hàng chục ngàn người chết nhưng có tên
trong phiếu bầu.
3/ Hàng triệu lá phiếu lạ xuất hiên trên khắp
nước Mỷ.
4/ Số phiếu đột ngột tăng với số lượng hàng

chục ngàn phiếu, hàng trăm ngàn phiếu, hàng triệu phiếu cho Joe Biden và không tăng
phiếu cho Trump tại các bang chiến lược Wisconsin, Michigan, Nevada, v. v. từ 2 giờ
sáng đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 11 sau khi Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng
toàn bộ áp đảo lúc 2 gìờ sáng.
5/ Dấu kín không cho giám sát nguồn phiếu đến sau 8 giờ tối ngày bầu cử 3 tháng 11.
6/ Ngăn cản không cho đảng đối lập kiểm soát phiếu hợp pháp và kiểm soát đếm phiếu.
7/ Nhiều vấn đề khác nữa sẽ trình tòa án Hoa Kỳ vì đã gian lận ăn cướp cuộc bầu cử
chính đáng cùa công dân Hoa Kỳ.
----------
TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG TRUMP VỀ CÁC TRÒ GIAN LẬN ĐÃ BỊ BẮT TẠI TRẬN,
HẾT CHỐI NỔI CỦA PHE BIDEN
Các vụ gian lận đã được phơi bày:
Vụ thứ nhất: Nhân viên bưu điện Brandon Wilson mang 800 thư qua biên giới Canada
thủ tiêu bị bắt tại cửa khẩu nhập cảnh Peace Bridge.
Vụ thứ hai: Tại Quận Antrim, 6000 phiếu bầu cho Tổng thống Trump được đếm cho ông
Joe Biden. Theo báo cáo sau khi kiểm phiếu, Tổng thống Trump chỉ được khoảng 3,700
phiếu trong khi ông Joe Biden được đến 11,960 phiếu. Kết quả sau khi đếm lại do
Antrim County công bố đêm qua, Tổng thống Trump nhận được 9,748 phiếu bầu, và
Biden chỉ có 5,960.
Đó là chưa kể các phiếu bầu của những người đã chết: Tổng thống Trump: “Nếu chỉ đếm
phiếu của những người còn sống thì tôi thắng, đếm luôn cả người chết thì chịu!”
(Vietcatholic)
-------------
CNN mới đăng tin FBI Mỹ bước đầu đã bắt được một nhóm người cầm đầu 1 tổ chức
thực hiện kế hoạch đánh tráo hàng chục triệu lá phiếu giả mang tên BIDEN rãi đều khắp
các tiểu bang quan trọng. Chúng khai do ban tổ chức bầu cử của Biden cài cắm và chỉ
đạo.
Lần này Biden phải vướng vào vòng lao lý. Biden bị mắc bẫy tổng thống Trump rồi, tới
phút chót ông mới tung đòn quyết định.
----------



BẦU CỬ MỸ: Gian lận LỘ LIỄU trên quy mô lớn, cơ hội nào còn lại cho Tổng thống
Trump
Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây:
- Cập nhật kết quả kiểm phiếu ngày 7/11 (giờ VN)
- Tỷ lệ cử tri đi bầu vượt quá 100% ở gần 30 tiểu bang, phát hiện 1,8 triệu “cử tri ma”
- Bang Nevada: Nhân viên bưu điện giúp gian lận phiếu bầu qua thư, một cử tri cho biết
‘Tôi đi bầu thì được cho biết là mình đã bầu trước đó rồi’
- Bang Pennsylvania: 100.000 đến 200.000 phiếu thặng dư được chuẩn bị sẵn cho Joe
Biden sau khi tất cả các phiếu bầu được kiểm tra, Khởi kiện quan chức bầu cử với cáo
buộc “ít nhất 21.000 người chết có tên trong danh sách cử tri bỏ phiếu”
- Bang Michigan: Phần mềm lỗi, tính nhầm 6.000 phiếu của Tổng thống Trump cho ứng
viên Joe Biden, 47 hạt của bang có thể đang sử dụng phần mềm này.
- Nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ bị bắt tại biên giới Canada với lá phiếu đánh cắp trong
thùng xe
- Phát hiện hàng ngàn phiếu bầu qua thư không được chuyển đến địa điểm kiểm phiếu
- Cơ hội nào còn lại cho Tổng thống Trump?
( NTD Việt Nam )
----------
Đã có chứng cứ để đưa ra tòa về việc 800.000 phiếu bầu Trump ở Pennsylvania bị xóa
sạch trong 1 đêm để chuyển sang cho Biden dưới tên các cử tri gốc Arab - Ông Rudy
Giuliani, luật sư TT Trump cho biết
https://twitter.com/RudyGiu.../status/1325410570703679489...
Vụ này căng dạng tin bom tấn
( Thien Tuong )
--------------
Giám sát viên tại Michigan: Thực kiểm 7000 phiếu, thông báo thành 130.000 phiếu
• (Lý Duyên, Phùng Viện)
-----------
City of Buffalo postal carrier arrest
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