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giúp Trump thắng ở Georgia 
Ng  i  i t  Nov 17, 2020  

ATLANTA, Georgia (NV) – Ông Brad Raffensperger (Cộng Hòa)  bộ tr ởng Hành Chánh tiểu 

bang Georgia  tố cáo các thành viên cùng đảng  trong đó có Th ợng Nghị Sĩ Lindsey Graham 

(South Carolina)  chủ tịch Ủy Ban T  Pháp Th ợng  i n Hoa Kỳ  gây áp lực đòi ông loại bớt phiếu 

bầu để giúp lật ng ợc thế thua của Tổng Thống Donald Trump. 

Tiểu bang Georgia đang thực hi n một cuộc tái kiểm phiếu theo luật định. 

 

Ông Brad Raffensperger, bộ trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia. (Hình: AP Photo/Brynn 

Anderson) 

Không những gặp áp lực từ phía những ng  i cùng đảng  ông Raffensperger cho biết cả hai vợ 

chồng ông đều nhận tin nhắn đe dọa đến tính mạng: “Tốt nhất là đừng đếm phiếu. Tính mạng của 

ông tùy thuộc vào chuy n đó ” theo t  ng thuật của nhật báo Washington Post  ngày Thứ Hai  16 

Tháng M  i Một. 

“Sự đe dọa này làm tôi tức giận và cũng vỡ mộng khi chính những áp lực và đe dọa này là của 

những ng  i cùng đảng với mình ” vị bộ tr ởng Hành Chánh tiểu bang Georgia cho biết  và nói ông 

đã báo cáo chuy n này cho giới chức an ninh. 

Áp lực gia tăng trên đến với ông Raffensperger khi ra l nh đếm lại bằng tay năm tri u lá phiếu theo 

luật của tiểu bang Georgia  để xác nhận sự chính xác của tiến trình đếm phiếu  đặc bi t  khoảng 

cách giữa hai đối thủ quá sát nút nh  năm nay. 

Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden hi n dẫn tr ớc đối thủ Donald Trump trên 14 000 phiếu trong lần 

đếm đầu tiên. 

Ông Raffensperger cho biết ông đã sửng sốt khi Th ợng Nghị Sĩ Lindsey Graham  trong cuộc nói 

chuy n hôm Thứ Sáu  13 Tháng M  i Một  mập m  đề nghị ông tìm cách hủy bỏ toàn bộ phiếu 

bầu  kể cả những lá phiếu hợp l   ở quận hạt nào mà có tỷ l  những lá phiếu có chữ ký không trùng 

theo hồ sơ cao hơn  nh ng ông Raffensperger nói ông không có quyền thực hi n vì các quận hạt là 

nơi kiểm soát các phiếu bầu. 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/11/TS-bo-truong-georgia-bi-ap-luc-1.jpg


“Chắc chắn là ông ấy muốn tôi phải thực hi n thủ đoạn đó ” ông Raffensperger kể. “Trong cuộc nói 

chuy n đó  Th ợng Nghị Sĩ Graham hỏi li u tôi có thẩm quyền để hủy bỏ tất cả những lá phiếu bầu 

tại những quận hạt có tỷ l  những phiếu bầu bằng th  gây tranh cãi cao hơn hay không.” 

Lá phiếu bầu nào không hợp l  chỉ hủy lá phiếu đó  không thể nào hủy hết toàn bộ các lá phiếu hợp 

l  khác  vì đó là bất hợp pháp. 

Khi báo giới đặt câu hỏi với ông Graham về những tố cáo của ông Raffensperger  vị th ợng nghị sĩ 

liên bang bác bỏ câu chuy n ông đề nghị hủy bỏ các phiếu bầu hợp l   và nói chuy n này “quá khôi 

hài.” 

Ông Graham thừa nhận đã gọi cho ông Raffensperger để hỏi về luật của tiểu bang Georgia và 

chuy n chữ ký trên các lá phiếu  đồng th i  cho báo giới hay rằng đây là hành động tự ý chứ không 

phải là do Tổng Thống Trump yêu cầu. 
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Th ợng Nghị Sĩ Graham thừa nhận đã gọi cho ông Raffensperger  nh ng bác bỏ tố cáo áp lực ông 

Raffensperger hủy phiếu. (Hình: Tom Williams-Pool/Getty Images) 

Tuy nhiên  trong ngày ông Graham gọi cho ông Raffensperger  luật s  đại di n cho ông Trump nộp 

đơn ki n tiểu bang Georgia liên quan đến chữ ký trên phiếu bầu. 

Cùng hôm đó  ông Trump gởi ra tin nhắn nói về vụ chữ ký trên lá phiếu bầu ở Georgia và chỉ trích 

ông Raffensperger trong vi c bầu cử ở tiểu bang này. 

Bộ Tr ởng Raffensperger khẳng định ông sẽ chiến đấu quyết li t tr ớc vụ ki n của phe ông Trump 

để bảo v  tính trung thực của từng lá phiếu và quyền đầu phiếu riêng t  của từng cử tri. 
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Tổng Thống Donald Trump (trái) và Th ợng Nghị Sĩ Lindsey Graham. (Hình: Drew Angerer/Getty 

Images) 

Ông rất bực tức tr ớc những cáo buộc về tính toàn vẹn của kết quả bầu cử của tiểu bang Georgia do 

ông Trump và các đồng minh cáo buộc gian lận mà hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào. 

Điều phi lý nhất chính là đảng Cộng Hòa hi n đang kiểm soát toàn bộ ba nhánh hành pháp  lập 

pháp  và t  pháp của tiểu bang Georgia. (MPL) [đ.d.] 

 


