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Các quan sát viên theo dõi một điểm bỏ phiếu tại bang Pennsylvania, Philadelphia, ngày 

03/11/2020. REUTERS - RACHEL WISNIEWSKI 

Trọng Nghĩa 

Sau những tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump về những điều mà ông cho là "gian 

lận" trong cuộc bầu cử ngày 03/11 vừa qua, các quan sát viên quốc tế của Tổ Chức An Ninh 

và Hợp Tác Châu Âu (OSCE) mà Hoa Kỳ là thành viên, vào hôm qua, 04/11/2020, đã lên 

tiếng chỉ trích gay gắt những "cáo buộc vô căn cứ" của chủ nhân  Nhà Trắng. 

Dân biểu Đức Michael Georg Link, điều phối viên của các quan sát viên của OSCE, chịu trách 

nhiệm theo dõi cuộc bầu cử cho rằng: “Không ai - không một chính trị gia hay một người dân cử 

nào – có quyền hạn chế quyền bỏ phiếu của người dân”. Dân biểu này nói thêm: “Sau một chiến 

dịch vận động căng thẳng như vậy, việc bảo đảm mọi phiếu bầu đều được kiểm là nghĩa vụ cơ bản 

đối với tất cả các cơ quan chính phủ". 

Phái bộ OSCE kết luận rằng "cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 đã diễn ra một cách có hiệu quả và tốt 

đẹp, bất chấp thách thức đến từ đại dịch Covid-19." 

Tuy nhiên, phái bộ cũng ghi nhận: "Chiến dịch vận động tranh cử đã bộc lộ tình trạng chia rẽ sâu 

sắc, đôi khi cản trở cuộc tranh luận chính trị và bao gồm các cáo buộc vô căn cứ về việc gian lận 

có hệ thống." 

Vào lúc kết quả đang lần lượt được công bố trong đêm từ 03 đến 04/11, ông Donald Trump đã sớm 

tuyên bố "chiến thắng lớn" của ông và cáo buộc đảng Dân Chủ "đánh cắp" thắng lợi này bằng cách 

bỏ phiếu sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Đối với OSCE : "Những tuyên bố này của một tổng thống tái 

ứng cử làm suy giảm niềm tin của công chúng vào các thể chế Nhà nước và bị nhiều người coi là 

nguy cơ làm bạo lực chính trị gia tăng sau cuộc bầu cử".  

Với 57 thành viên, bao gồm cả Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả các nước châu Âu, OSCE là một 

trong số ít các diễn đàn đối thoại giữa phương Tây và các nước thuộc Liên Xô cũ. 

 



Facebook và Twitter cố gắng kềm chế Trump và những tin đồn thất thiệt 

Cũng liên quan đến tổng thống Mỹ, Facebook và Twitter đã phải đối mặt với một loạt thông tin sai 

lệch trong ngày diễn ra cuộc bầu cử Mỹ, đặc biệt là các nguồn tin bị đánh giá là sai lạc 

đến từ ông Trump, theo đó chủ nhân Nhà Trắng tự nhận là mình đã thắng cử. 

Twitter đã gắn vào hầu như là một nửa các tin nhắn của tổng thống Mỹ hàng chữ cảnh báo: 

"Một phần hoặc toàn bộ nội dung được chia sẻ trong thông điệp đang bị phản bác và có khả năng 

gây hiểu lầm về cách tham gia một cuộc bầu cử." 

Trên Facebook, các tin nhắn của Donald Trump vẫn có thể đọc được, nhưng Facebook đã liên kết 

những tin này với Trung Tâm Thông Tin Bầu Cử của mình, cho thấy kết quả chính thức chưa ngã 

ngũ, đang rất khít khao giữa ông Trump và đối thủ Biden trong cuộc chạy đua giành đại cử 

tri. Facebook nói rõ: "Ngay sau khi tổng thống Donald Trump bắt đầu tuyên bố chiến thắng sớm, 

chúng tôi đã đăng thông báo trên Facebook và Instagram cho biết rằng việc kiểm phiếu đang được 

tiến hành và vẫn chưa có người chiến thắng". 

 


