Một hình ảnh đồ họa nhiều ý nghĩa

6/1/2021: Ngày trọng đại của nước Mỹ. (Ảnh: Twitter)
Xảy ra hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ


4h40 chiều: Hiện tại rất nhiều người biểu tình đã bình tĩnh rời khỏi thủ đô
Washington theo lời kêu gọi của Tổng thống Trump.



Từ khoảng 2h chiều: một số đám đông đã vượt qua các chướng ngại vật bên
ngoài Quốc hội Mỹ, nơi các nhà lập pháp đang bỏ phiếu để chứng nhận kết quả bầu
cử tổng thống năm 2020. Các thành viên Quốc hội đã được sơ tán trong bối cảnh xảy
ra các cuộc đụng độ bạo lực.



Trước đó, Phó Tổng thống Pence tuyên bố không có đủ quyền làm theo lời kêu
gọi của Tổng thống Trump. Ông Pence bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Trump về
việc từ chối các đại cử tri của Biden



Cảnh sát đã phải dùng đến súng hơi cay và phong tỏa toàn bộ các tòa nhà trong
Quốc hội.



Nhiều người của đảng Cộng hòa như: Tổng thống Trump, Thượng nghị sỹ Ted
Cruz, con gái tổng thống Ivanka Trump,...đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực và
nói những người biểu tình cần bình tĩnh.



Tổng thống Trump đăng tweet lúc 2h30: “Điều này là sai và không phải là cách
chúng ta nên làm. Hãy ôn hòa và sử dụng các quyền của Tu chính án đầu tiên của
các bạn, nhưng đừng bắt đầu hành động như bên kia. Chúng ta cần cứu đất nước và
điều này chẳng giúp ích được gì cho ai cả”.



Tổng thống Trump phát biểu trên video quay tại Nhà Trắng lúc 4h. Ông Trump
nói những người biểu tình cần "đi về nhà" và "đi về trong yên lặng".



Một số nhận định trên Twitter cho rằng những người biểu tình đột nhập tòa nhà
Quốc hội Mỹ là thuộc nhóm Antifa giả danh người ủng hộ Trump để gây bạo loạn.

Một số hình ảnh tại thủ đô Washington ngày 5/1

Những người ủng hộ Tổng thống Trump đã tập trung tại quảng trường Tự do ở thủ đô
Washington ngày 5/1/2021, một ngày trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ để xác
nhận kết quả bầu cử từ Cử tri đoàn. (Ảnh: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images)

Những người ủng hộ Tổng thống Trump đã tập trung tại quảng trường Tự do ở thủ đô
Washington ngày 5/1/2021, một ngày trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ để xác
nhận kết quả bầu cử từ Cử tri đoàn. (Ảnh: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images)

Người biểu tình mang dòng chữ "Hãy tôn trọn phiếu bầu của chúng tôi", tại thủ đô
Washington ngày 5/1/2021. (Ảnh: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Người biểu tình mang dòng chữ: "Tôi đã bầu nhưng lá phiếu của tôi bị đánh cắp", tại
thủ đô Washington, ngày 5/1/2021. (Ảnh: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Người biểu tình đội mũ có dòng chữ "Hãy chặn đứng cuộc đánh cắp", tại thủ đô
Washington, DC ngày 5/1/2021. (Ảnh: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Những người ủng hộ Tổng thống Trump tổ chức cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử
của Joe Biden tại thủ đô Washington, ngày 5/1/2021. (Ảnh: SAUL LOEB/AFP via Getty
Images)

Những người ủng hộ Tổng thống Trump tổ chức cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử
của Joe Biden tại thủ đô Washington, ngày 5/1/2021. (Ảnh: SAUL LOEB/AFP via Getty
Images)

Đến tối vẫn còn rất đông người tụ hợp tại Quảng trường Tự do (Freedom Plaza) ở thủ
đô Washington ngày 5/1/2021. (Ảnh: Samuel Corum/Getty Images)

Đến tối vẫn còn rất đông người tụ hợp tại Quảng trường Tự do (Freedom Plaza) ở thủ
đô Washington ngày 5/1/2021. (Ảnh: Samuel Corum/Getty Images)
Một số hình ảnh cập nhật tại thủ đô Washington ngày 6/1

Ngay khi trời còn chưa sáng, những nhóm người đã chuẩn bị lên đường đến các địa
điểm biểu tình ủng hộ Trump ở thủ đô Washington, ngày 6/1/2021. (Ảnh: Samuel
Corum/Getty Images)

Nhiều người xếp hàng, ngồi chờ bên ngoài Nhà Trắng với tờ báo Vision Times trên tay.
(Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Nhiều người chờ bên ngoài Nhà Trắng, đợi Tổng thống Trump phát biểu, ngày
6/1/2021. (Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Nhiều người chờ bên ngoài Nhà Trắng, đợi Tổng thống Trump phát biểu, ngày
6/1/2021. (Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Sự kiện ngày 6/1 có thể sẽ được đánh dấu trong lịch sử nước Mỹ (Ảnh: BRENDAN
SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Những người ủng hộ Tổng thống Trump cầu nguyện bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ
ngày 6/1/2021. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Quốc hội Mỹ chuẩn bị kiểm phiếu, quyết định kết quả tổng thống nước Mỹ. Những
người ủng hộ Tổng thống Trump cầu nguyện bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ngày
6/1/2021. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Quốc hội Mỹ chuẩn bị kiểm phiếu, quyết định kết quả tổng thống nước Mỹ. Những
người ủng hộ Tổng thống Trump cầu nguyện bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ngày
6/1/2021. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Hình ảnh phóng viên NTD tường thuật trực tiếp từ thủ đô Washington (Mỹ) sáng ngày
6/1/2021.

Một số hình ảnh bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Cảnh đụng độ giữa cảnh sát và một số người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ.
(Ảnh: Fox News)

Hình ảnh một số kẻ bạo loạn bị nghi là người của Antifa (đeo biểu tượng sừng quỷ
Satan) đột nhập vào Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Getty)

Các nghị sỹ chuẩn bị đeo mặt nạ bảo vệ do cảnh sát phải sử dụng hơi cay. (Ảnh: Fox
News)

Các nghị sỹ đang đeo túi bảo vệ do cảnh sát phải sử dụng hơi cay. (Ảnh: Fox News)

Cảnh sát trấn áp một số người biểu tình đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ (Ảnh: Fox
News)

Các nghị sỹ phải sơ tán trước tình trạng bạo loạn gia tăng. (Ảnh: Fox News)

Cảnh sát bao vây một số người biểu tình. (Ảnh: Fox News)

Hình ảnh hơi cay trong tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Fox News)

