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Người biểu tình ủng hộ Trump cố xô ngã hàng rào để vào Tòa Nhà Quốc Hội (nguồn
AP)
WASHINGTON — Thủ Đô Hoa Kỳ đã phong tỏa hôm Thứ Tư, 6 tháng 1 năm 2021
với các nhà lập pháp bên trong khi các cuộc đụng độ bạo động đã nổ ra giữa những
người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và cảnh sát, theo bản tin hôm Thứ Tư của
AP cho biết.
Tuyên bố được áp dụng cho bên trong Thủ Đô khi các nhà lập pháp đang họp và
được dự kiến sẽ bỏ phiếu để xác nhận chiến thắng của Joe Biden. Vì “mối đe dọa an
ninh bên ngoài,” không người nào có thể vào hay ra khu vực phức tạp Thủ Đô, theo
bản ghi âm cho biết.
Cả hai viện đều vừa mới ra giải lao.
Các cuộc chạm trán đã xảy ra bên ngoài tại địa điểm nơi tổng thống đắc cử Biden sẽ
làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào 2 tuần nữa. Những người biểu tình đã xô ngã các rào
cảng bằng kim loại tại bực thềm thấp nhất của Tòa Nhà Quốc Hội và đã đụng độ với
cảnh sát mặc đồ chống bạo loạn.
Một số người cố đẩy để đi qua cảnh sát là những ngường giữ các rào cản và cảnh sát
có thể được nhìn thấy đang xịt hơi cay vào đám đông để chận họ lại. Một số người
trong đám đông đã hô to “những kẻ phản bội” khi cảnh sát cố chận họ lại.
Các cuộc đụng độ đã xảy ra ngay sau khi Trump phát biểu với hàng ngàn người ủng
hộ ông, làm đám đông dậy sóng với những tuyên bố không có chứng cứ về gian lận
bầu cử tại cuộc tập họp gần Bạch Ốc hôm Thứ Tư trước khi Quốc Hội bỏ

phiếu. “Chúng tôi sẽ không để cho họ bóp câm tiếng nói của các bạn,” ông Trump
nói với những người biểu tình như thế.
Bản tin cập nhật CNN hôm Thứ Tư ngay sau đó cho biết thêm rằng ngay sau 1 giờ
chiều, giờ Miền Đông, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Trump đã xô ngã các rào
cản bên ngoài Tòa Nhà Quốc Hội, súng đã nổ và những người biểu tình đã đụng độ
với cảnh sát một cách bạo động.
Khoảng 90 phút sau, cảnh sát nói những người biểu tình đã xông vào bên trong tòa
nhà và các cửa của Hạ Viện và Thượng Viện đã bị đóng. Ngay sau đó, sàn Hạ Viện
đã được di tản bởi cảnh sát.

Người biểu tình xông vào bên trong tòa nhà quốc hội.
Phó Tổng Thống Mike Pence cũng đã được di tản từ Thủ Đô, nơi ông đã làm nhiệm
vụ trong việc đếm phiếu cử tri đoàn.
Video từ bên trong Tòa Nhà QH cho thấy những người ủng hộ Trump đã tụ tập khắp
Hội Trường Statuary Hall. Cảnh Sát Thủ Đô Hoa Kỳ đang kêu gọi tăng cường lực
lượng cảnh sát, gồm các viên chức an ninh liên bang, theo một nguồn tin thông thạo
cho biết. Nguồn tin này nói rằng có nhiều thiết bị khả nghi bên ngoài Tòa Nhà QH.
Đô Trưởng Hoa Thịnh Đốn Muriel Bowser đã ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn
thành phố từ 6 giờ chiều giờ Miền Đông Thứ Tư, 6 tháng 1 năm 2020, tới 6 giờ sáng
Thứ Năm, giờ Miền Đông.
Các cơ quan truyền thông đã lên tiếng kêu gọi các biện pháp giải quyết, đài Fox
News nói các TNS cộng hòa cần yêu cầu Trump lên tiếng ngăn chặn hành động này
trong khi MSNBC đề nghị luận tội "impeach" Trump ngay lập tức vì đã khuyến khích
bạo động.

TT Trump với kính che đạn đứng biểu tình ngoài phố ở thủ đô, phản đối buổi lễ bên
trong.

Tràn vào tòa nhà quốc hội.

Xông vào đại sảnh Quốc Hội.

Cảnh sát dí súng nơi cửa, ngăn cản, rồi chịu thua.

Không lẽ bắn vào những người dân vũ trang... thế là thất thủ.

Toàn da trắng, không thấy da vàng. Hình như các nhóm cờ vàng cũng né, không tới
gần các nhóm da trắng thượng đẳng.
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