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DETROIT, Michigan (NV) – Một chánh án tòa l ên ban  mớ  đây đã có phán quyết bác bỏ đơn 

k  n đò  hủy bỏ kết quả bầu cử ở t ểu ban  M ch  an  do n     hậu thuẫn Tổn  Thốn  Donald 

Trump đ  nạp  nó  rằn  đơn k  n đ a ra “nh ều   ả thuyết  phỏn  đoán  suy d ễn” nh n  không có 

đ ợc chứn  cớ là có tình trạn    an lận bầu cử. 

Theo báo địa ph ơn  Detro t Free Press hôm Thứ Ha   7 Thán  M    Ha   chánh án L nda  . 

Parker bác bỏ đơn k  n của bà S dney Powell  một luật s  từn  ở tron  nhóm đạ  d  n cho ủy ban 

tranh cử của Tổn  Thốn  Trump  nh n  chính thức bị loạ  ra sau kh  có nhữn  l   phát b ểu bị co  

là “quá lố ”  ây th  t hạ  cho đản  Cộn  Hòa. 

 

Luật Sư Sidney Powell, phía sau, và luật sư TT Trump, ông Rudy Giuliani  

trong một cuộc họp báo. (Hình: Drew Angerer/Getty Images) 

Dù vậy  bà Powell vẫn có sự hỗ trợ tà  chánh để đ  nộp đơn k  n  nhằm buộc t ểu ban  M ch  an 

phả  chuyển các ph ếu đạ  cử tr  cho Tổn  Thốn  Donald Trump  cho dù Tổn  Thốn  đắc cử Joe 

B den đã ch ến thắn  Tổn  Thốn  Trump ở t ểu ban  này vớ   ần 155 000 ph ếu. 

Bà Chánh Án Parker tron  phán quyết dà  36 tran  nó  rằn : “Thật ra đơn k  n khôn  nhằm đò  tòa 

phả  chấp thuận đ ều mà n uyên đơn đò  hỏ   vốn đa số nằm n oà  thẩm quyền của tòa này  mà thực 

ra để các cáo buộc đó ảnh h ởn  tớ  lòn  t n của dân chún  về t ến trình dân chủ và sự t n t ởn  

của họ vào chính quyền của chún  ta.” 

Bản phán quyết cũn  nó  rằn : “Các n uyên đơn đò  tòa phả  chố  bỏ t ến trình có trật tự đã đ ợc ấn 

định lâu nay  để thách đố kết quả bầu cử và để bác bỏ  ớc vọn  của hàn  tr  u cử tr . Đây là đ ều 

tòa khôn  thể làm  và sẽ  khôn  làm. N     dân đã lên t ến .” 

Đây là thất bạ  pháp lý mớ  nhất cho ủy ban tranh cử của Tổn  Thốn  Trump cũn  nh  nhữn  

n     ủn  hộ ôn  Trump. Các chánh án ở M ch  an cũn  nh  khắp n ớc Mỹ đều đã bác bỏ đơn 

k  n của họ  nó  rằn  khôn  hề có chứn  cớ là có tình trạn    an lận rộn  lớn. 

Tron  số các “chứn  cớ “đ ợc Luật S  Powell đ a ra tron  đơn k  n có ch  t ết nhà độc tà  

 enezuela Hu o Chavez  vốn đã qua đ   từ mấy năm nay  đã ở tron  âm m u quốc tế nhằm   úp 

chốn  lạ  ôn  Trump và để ôn  B den   ành ch ến thắn . (V.Giang) [kn] 
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