Sửng sốt tại phiên điều trần ở Pennsylvania: “Chỉ có hơn 3.200 phiếu
cho Trump” trong số 600.000 phiếu bầu
Đông Bắc

Phiên điều trần tại tiểu bang Pennsylvania

Ngày 25/11, trong phiên điều trần về "những bất thường trong cuộc bầu cử" ở
Pennsylvania, bài “thuyết trình” về gian lận phiếu của luật sư Rudy Giuliani đã
khiến tất cả những người tham dự Phiên điều trần đi từ sự kinh ngạc này đến sự
sửng sốt khác. Những kẻ gian lận đã bắt đầu hoảng loạn khi tạo ra một lượng
phiếu gian lận không thể thống kê được...

Luật sư Giuliani đã hỏi một nhân chứng rằng, trong số 600 nghìn phiếu bầu được
thêm vào gây "tăng đột biến" ở Pennsylvania, có bao nhiêu phiếu dành cho
Biden?
Nhân chứng trả lời, "Tôi nghĩ theo số liệu của chúng tôi là khoảng hơn 570 nghìn
phiếu”.
Luật sư Giuliani tiếp tục hỏi: "Và có bao nhiêu cho Tổng thống Trump?”
Câu trả lời của nhân chứng khiến những người có mặt trong phiên điều trần sửng
sốt:

“Tôi nghĩ hơn 3.200 một chút".

Ngoài ra trong buổi điều trần này, luật sư Rudy Giuliani cũng cho biết đã có 1,8
triệu lá phiếu vắng mặt được gửi qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử 2020 tại
Pennsylvania, nhưng lại có tổng cộng 2,5 triệu lá phiếu bầu được kiểm đếm. Như
vậy 700.000 lá phiếu dư thừa là ở đâu ra?
Điều này hoàn toàn phù hợp với việc vào cuối ngày bầu cử 3/11, Tổng thống
Trump đã dẫn trước Joe Biden tại tiểu bang Pennsylvania là gần 800.000 phiếu.
Đây là khoảng cách khó có thể thu hẹp. Tuy nhiên vào lúc 3 giờ sáng ngày 4/11,
đã có một khối lượng phiếu bầu khổng lồ đổ về và giúp Joe Biden lật ngược thế cờ
vốn cực kỳ khó lật trước Tổng thống Trump.
“Hôm nay, chúng tôi biết rằng ở Pennsylvania, đã có 1,8 triệu lá phiếu được gửi
qua đường bưu điện, nhưng lại có 2,5 triệu phiếu được kiểm đếm. Tin giả @CNN,
@ Fox News, @ABC, @NBCNews còn có điều gì để nói?”
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