
Ông Trùm Mỹ Gốc Ý Đồng Ý Lật Tẩy Đảng Dân Chủ Để Được
Xóa Hồ Sơ Tội Phạm?
Phụng Minh
Thông tin độc quyền cho biết, anh ta cùng nhóm tội phạm của mình đã nhận tiền của
Đảng Dân chủ để “sản xuất” phiếu bầu cho Biden trong đêm bầu cử, và giờ sẵn sàng
cung cấp lời khai vạch trần vụ việc để được xóa bỏ các tội lỗi của mình.

Ông trùm tội phạm người Mỹ gốc Ý Joseph Salvatore
“Skinny Joey” Merlino (ảnh: Chụp màn hình
Theguardian).
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nhận tiền của Đảng Dân chủ để “sản
xuất” phiếu bầu cho Biden trong đêm
bầu cử, và giờ sẵn sàng cung cấp lời
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Luật sư của chiến dịch Tổng thống Trump, Giám đốc điều hành của Trung tâm Luật và
Công lý Hoa Kỳ, Jordan Sekulow đã tweet một bài báo độc quyền từ Buffalo Chronicle cho
biết ông trùm tội phạm gốc Ý, Joey Merlino, có thể sẵn sàng lật tẩy các hoạt động của Đảng
Dân chủ để được xóa hoàn toàn hồ sơ tội phạm kéo dài hàng chục năm của mình.

Ngoài việc tweet liên kết đến bài báo của Buffalo Chronicle, Sekulow đã tweet: “Theo dõi
tất cả các chỉ dẫn về # Bầu cử 2020 ĐỘC QUYỀN: Làm thế nào một tên trùm của đám du
thủ du thực Philadelphia lại đánh cắp được cuộc bầu cử – và tại sao anh ta có thể lật tẩy
Joe
Biden”:https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-wi
dget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1328333438068396033&la
ng=vi&origin=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fong-trum-my-goc-y-dong-
y-lat-tay-dang-dan-chu-de-duoc-xoa-ho-so-toi-pham.html&theme=light&widgetsVersion
=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Theo Buffalo Chronicle, một cộng sự nói rằng Merlino có thể sẵn sàng lật tẩy Joe Biden và
các quan chức chính trị Pennsylvania, những người đã ra lệnh để khoảng 300.000 phiếu
bầu cử được tích cho Biden. Nguồn tin cáo buộc rằng Merlino và một nhóm cộng sự của
anh ta đã sản xuất những lá phiếu đó với tỷ lệ 10 đô la mỗi lá phiếu – một con số khổng lồ
3 triệu đô la cho ba ngày làm việc. Sau đó, chúng được đóng gói trong các hộp các tông
không có mô tả và được thả bên ngoài Trung tâm Hội nghị Philadelphia.

Các lá phiếu đã được mua bằng tiền mặt.

Người ta cho rằng các nhân viên của Đảng Dân chủ làm việc bên trong văn phòng bầu cử
của Philadelphia đã cung cấp cho Merlino những thùng phiếu thô chỉ vài giờ trước khi các
cuộc bỏ phiếu đóng cửa vào đêm bầu cử, sau đó anh ta vận chuyển đến hai hộ gia đình tư
nhân ở Nam Philadelphia. Đến 10 giờ tối hôm đó nhóm của Merlino đã tạo ra hơn 3.000
phiếu bầu mỗi giờ, con số này nhanh chóng tăng lên hơn 6.000 phiếu bầu mỗi giờ trước
nửa đêm.
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Nhưng bây giờ, Merlino có thể sẵn sàng lật tẩy Biden – trong lời khai trước Quốc hội – nếu
Tổng thống Donald J. Trump sẵn sàng tuyên bố xóa án tích kéo dài hàng thập kỷ của tên
cướp lâu năm. Và, tất nhiên, Merlino muốn được ân xá về hành vi gian lận bầu cử và bất
kỳ tội danh nào mà anh ta có thể tự nhận trong lời khai của mình.

Jordan Sekulow đã xuất hiện trên Newsmax sáng nay, nơi anh ấy thảo luận về cập nhật
mới nhất về những gì đang xảy ra liên quan đến các cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp ở
Pennsylvania. Nếu bài báo của Buffalo Chronicle có gì đó không đúng sự thật, thì tại sao
luật sư của Trump lại tweet nó?
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-tay-dang-dan-chu-de-duoc-xoa-ho-so-toi-pham.html&theme=light&widgetsVersion=ed2
0a2b%3A1601588405575&width=550px

Hiện tại chưa thể xác nhận các cáo buộc do Buffalo Chronicle đưa ra, chúng tôi chỉ đơn
giản là báo cáo về bằng chứng mà chúng tôi phát hiện ra có thể có tác động đến kết quả
của cuộc bầu cử.
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