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Chris Christie (phải) là đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump 

Cựu Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie nói đội ngũ pháp lý của tổng thống là một "xấu 

hổ quốc gia". 

Tổng thống Trump từ chối thừa nhận kết quả cuộc bầu cử, đưa ra những tuyên bố không có cơ sở về 

gian lận bầu cử diện rộng. 

Nhiều đảng viên Cộng hòa ủng hộ các nỗ lực pháp lý của ông Trump, tuy nhiên một số lượng nhỏ, 

nhưng ngày càng tăng, đã lên tiếng đi ngược với đường hướng của đảng. 

Hôm thứ Bảy, ông Trump bị giáng một đòn mạnh ở Pennsylvania, sau khi một thẩm phán bác bỏ 

đơn kiện từ chiến dịch tranh cử của ông, tìm cách làm mất hiệu lực hàng triệu phiếu bầu qua thư ở 

tiểu bang chiến trường quan trọng này. 

Trong một phán quyết gay gắt, Thẩm phán Matthew Brann nói tòa án của ông đã được trình bày với 

"những lập luận pháp lý căng thẳng không có cơ sở và những cáo buộc võ đoán". 

Động thái này mở đường để tiểu bang Pennsylvania chứng nhận chiến thắng của ông Biden hôm 

thứ Hai - tổng thống đắc cử của đảng Dân chủ dẫn đầu với hơn 80.000 phiếu. 

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Trump đang kháng cáo chống lại phán quyết này. 

Ông Biden được dự đoán sẽ đánh bại Tổng thống Trump với tỷ số 306 trên 232 phiếu đại cử tri Hoa 

Kỳ, vượt xa con số 270 mà ông cần giành được để đắc cử. 

Chris Christie nói gì? 

Phát biểu với chương trình This Week của ABC hôm Chủ nhật, ông Christie, cựu thống đốc New 

Jersey, nói: "Thành thật mà nói, hành vi của đội ngũ pháp lý của tổng thống là một xấu hổ quốc 

gia." 

Ông nói đội ngũ tranh cử của Trump thường thảo luận về gian lận bầu cử "bên ngoài tòa án, nhưng 

khi họ vào bên trong phòng xử , họ không cho thấy có gian lận và họ không tranh luận gian lận". 

"Tôi là người ủng hộ tổng thống. Tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy hai lần. Nhưng bầu cử có hậu quả, và 

chúng ta không thể tiếp tục hành động như thể điều gì đó đã xảy ra ở đây, trong khi nó đã không 

xảy ra." 

Ông Christie là thống đốc đầu tiên công bố tán thành ông Trump là ứng cử viên tổng thống năm 

2016. Ông cũng giúp ông Trump chuẩn bị cho các cuộc tranh luận của ông với ông Biden vào đầu 

năm nay. 

Một đồng minh nổi tiếng của Donald Trump 

đã thúc giục ông từ bỏ nỗ lực lật ngược lại 

kết quả là đã thất bại trước Joe Biden trong 

cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. 
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Ông chỉ trích Sidney Powell, một luật sư xuất hiện với nhóm pháp lý của Trump trong cuộc họp báo 

hôm thứ Năm, người không cung cấp bằng chứng, nhưng nói rằng các hệ thống bỏ phiếu điện tử đã 

chuyển hàng triệu phiếu bầu cho Biden và Biden cũng thắng nhờ "tiền cộng sản ". 

Hôm Chủ nhật, chiến dịch tranh cử của Trump đưa ra tuyên bố tách rời khỏi bà Powell, nói rằng bà 

"hành nghề luật riêng" và "không phải là thành viên của đội pháp lý Trump". 

Nhưng một tweet từ Tổng thống Trump đầu tháng này nêu rõ bà ấy là một phần của đội ngũ pháp 

lý. 

Hôm Chủ nhật, các đảng viên Cộng hòa khác cũng thúc giục Tổng thống Trump nhượng bộ. 

Thống đốc Maryland, Larry Hogan, nói với CNN hôm Chủ nhật rằng những nỗ lực tiếp tục nhằm 

lật ngược kết quả bầu cử của phe Trump đã "bắt đầu khiến chúng ta trông giống như một nước cộng 

hòa chuối". 

Trong một bài đăng trên Twitter, Gov Hogan nói ông Trump nên "ngừng đi chơi gôn và nhượng 

bộ". 

Dân biểu Michigan Fred Upton nói với CNN rằng các cử tri ở tiểu bang chiến trường của ông đã 

"phát biểu" bằng cách chọn ông Biden. 

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bắc Dakota Kevin Cramer nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC 

rằng" đã trễ hạn để bắt đầu một quá trình chuyển đổi", mặc dù ông không nói hẳn ra là ông chấp 

nhận chiến thắng của Biden. 

Đội ngũ Biden đang làm gì? 

Joe Biden đang xúc tiến kế hoạch nhậm chức bất chấp việc Tổng thống Trump từ chối nhượng bộ 

khiến quá trình chuyển tiếp gặp trở ngại. 

Ông dự kiến sẽ công bố các bổ nhiệm nội các đầu tiên của mình hôm thứ Ba, và truyền thông Mỹ 

cho biết nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken, 58 tuổi, được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, vị trí 

chính sách đối ngoại quan trọng nhất trong chính quyền. 

Ông Blinken là phụ tá lâu năm của tổng thống đắc cử và từng đảm nhận một số vai trò tại Bộ Ngoại 

giao trong chính quyền Obama. 

Ron Klain, lựa chọn của ông Biden cho làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, trong khi đó, thúc giục 

chính quyền Trump tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi. 
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Joe Biden (phải) xúc tiếp tục quá trình chuyển đổi,  

bất chấp việc ông Trump từ chối chính thức nhượng bộ 

 

"Một số lượng kỷ lục người Mỹ đã từ chối 

nhiệm kỳ tổng thống của Trump, và vì thế 

Donald Trump từ chối nền dân chủ", ông 

nói với ABC News. 

Ông Ron Klain cũng nói chiến dịch Biden 

đang chuẩn bị cho lễ nhậm chức "thu nhỏ" 

vào ngày 20/1 vì sự bùng phát virus 

corona ngày càng trầm trọng. 
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