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Tổng thống Mỹ không chấp nhận kết quả bầu cử ngày 03/11/2020 và tìm mọi cách đảo ngược 

tình thế,. Ngoài cuộc chiến pháp lý, Donald Trump gây sức ép với nhiều lãnh đạo bang thuộc 

đảng Cộng Hòa, như tại Michigan, để buộc Nghị Viện bang chỉ định các đại cử tri ủng hộ ông, 

bất chấp kết quả bỏ phiếu. 

Theo nhật báo Le Monde, hai quan chức thuộc đảng Cộng Hòa, thành viên một ủy ban lưỡng đảng 

bầu cử tại Michigan đã liên tục thay đổi ý kiến về việc công nhận kết quả kiểm phiếu, đặc biệt là 

sau cuộc điện đàm ngày 17/11 với nguyên thủ Mỹ. Tuy nhiên, mọi việc dường như muộn màng để 

hoán chuyển kết quả : Ông Joe Biden giành chiến thắng ở bang Michigan với hơn 150.000 phiếu. 

Các vụ kiện được đội ngũ của tổng thống Trump theo đuổi cũng không mang lại kết quả mong đợi. 

Chỉ trong ngày 19/11, ba phán quyết đã được các thẩm phán đưa ra, bác ý đồ ngăn tổng thống tân 

cử Joe Biden nhậm chức vào năm 2021, trong đó có yêu cầu ngừng hợp thức hóa chiến thắng của 

ông Joe Biden tại Georgia được luật sư bảo thủ Lin Wood đệ trình. Bang Georgia cũng đã kết thúc 

kiểm phiếu lại bằng tay và chiến thắng vẫn thuộc về ứng viên Dân Chủ Joe Biden, nhưng khoảng 

cách bị thu hẹp, từ 14.000 phiếu chênh lệch xuống còn 12.200 phiếu, theo kết quả ngày 19/11. 

Cùng ngày, ông Joe Biden lên án « thái độ vô trách nhiệm » của tổng thống Donald Trump. Tuy 

nhiên, đội ngũ của chủ nhân Nhà Trắng vẫn tỏ ra kiên quyết đi đến cùng và ông Donald Trump vẫn 

có thể giành chiến thắng, theo khẳng định của ông Rudolf Giuliani, luật sư riêng của tổng thống 

Mỹ. 

Thông tín viên RFI Anne Corpet tại Washington cho biết thêm : 

« Ông Rudolf Giuliani bắt đầu bằng cáo buộc « Không phải chỉ có vài vụ gian lận trong một 

bang », sau đó nhắc đến cả một âm mưu quy mô lớn do phe Dân Chủ giật dây. 

Ông nói : « Điều này khiến người ta liên tưởng đến cả một kế hoạch được thiết lập từ một trung tâm 

để tổ chức các vụ gian lận này, đặc biệt là tại các thành phố lớn mà phe Dân Chủ kiểm soát. Đó là 

một kế hoạch do đảng Dân Chủ trực tiếp đề ra, do ứng viên Dân Chủ đề ra. Rõ ràng là như vậy ! » 

Vẫn không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào ngoài lời chứng duy nhất của một nữ nhân viên của thành 

phố Detroit, được cho là chứng kiến các vụ gian lận, vị luật sư của tổng thống Mỹ gằn giọng : 

« Nếu để làm như vậy, đất nước chúng ta sẽ giống như Venezuela. Không thể để cho bọn họ làm với 

chúng ta như thế. Không thể để những kẻ lừa đảo đánh cắp cuộc bầu cử của người dân Mỹ. Họ đã 

bầu cho Donald Trump, họ không bầu cho Joe Biden ». 

Nhiều kênh truyền hình đã nhanh chóng ngừng phát các suy diễn mà Rudolf Giuliani cố nặn ra, trừ 

kênh truyền hình bảo thủ Fox News. Điều này lại càng khiến những người ủng hộ tổng thống nghi 

ngờ, nhưng sẽ không giúp Donald Trump, kẻ thua cuộc kém ứng xử, tiếp tục ở lại Nhà Trắng ». 

 


