
Trump thua ở Georgia do cứ nói bỏ phiếu bằng thư 

không an toàn 

Ng  i  i t  Nov 17, 2020 

ATLANTA, Georgia (NV) – Tổng Thống Donald Trump thua ở Georgia trong cuộc bầu cử vừa 

qua là do cứ tuyên bố bỏ phiếu bằng th  không an toàn  giới chức bầu cử hàng đầu tiểu bang này 

cho hay  theo The Hill hôm Thứ Ba  17 Tháng M  i Một. 

“Có 24 000 ng  i không bỏ phiếu; họ không bỏ phiếu khiếm di n vì nghe tổng thống nói „Đừng bỏ 

phiếu khiếm di n  không an toàn đâu ‟” Bộ Tr ởng Hành Chánh Brad Raffensperger (Cộng Hòa)  

ng  i đứng đầu cơ quan bầu cử Georgia  trả l i phỏng vấn đài truyền hình địa ph ơng WSB-TV. 

 

Ông Raffensperger xác nhận không có bằng chứng gian lận bầu cử ở Georgia.  

(Hình: Jessica McGowan/Getty Images) 

“Nh ng sau đó  họ cũng không đi bỏ phiếu trực tiếp. Lẽ ra ông ấy thắng cách bi t 10 000 phiếu. 

Ông ấy thực sự làm nản lòng  chặn đứng cử tri ủng hộ chính mình.” 

Từ khi truyền thông công bố Tổng Thống đắc cử Joe Biden thắng Georgia  ông Raffensperger bị 

Tổng Thống Trump và các đồng minh của ông Trump chỉ trích kịch li t. Hai Th ợng Nghị Sĩ Kelly 

Loeffler (Cộng Hòa) và David Perdue (Dân Chủ) kêu gọi ông Raffensperger từ chức sau cuộc bầu 

cử. 

Hôm Thứ Hai  ông Raffensperger cho hay TSN Lindsey Graham (Cộng Hòa – South Carolina)  chủ 

tịch Ủy Ban T  Pháp Th ợng  i n  cũng đích thân ép ông loại bỏ vài phiếu bầu bằng th  khi kiểm 

phiếu lại. Ông Graham bác bỏ cáo buộc này và cho biết “nói chuy n nh  vậy mà cũng cảm thấy bị 

đe dọa thì ông ấy có vấn đề.” 

Hôm Thứ Ba  ông Raffensperger loan báo sau khi kiểm tra xong máy bỏ phiếu  Georgia không tìm 

thấy bằng chứng gian lận nào. Th i gian qua  Tổng Thống Trump liên tục đ a ra đủ giả thuyết 

không có bằng chứng về H  Thống Bỏ Phiếu Dominion mà tiểu bang này sử dụng. 

“Chúng tôi vui mừng  nh ng không ngạc nhiên rằng vi c kiểm tra máy bỏ phiếu của tiểu bang thành 

công mọi mặt ” ông Raffensperger ra thông báo cho hay. 

Ông Biden là ứng cử viên Dân Chủ đầu tiên thắng Georgia từ năm 1990 đến nay. (Th.Long) 
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