
Trump gửi tweet ào ạt tấn công những người bị coi là 

khiến ông thất cử 

N        t  Dec 26, 2020  

MIAMI BEACH, Florida (NV) – Tổn  Thốn  Donald Trump hôm Thứ Bảy  26 Thán  M    Ha   

 ử  tweet ào ạt tấn côn  nh ều n     và cơ quan bị ôn  co  là có trách nh  m  ây ra v  c ôn  thất 

cử. Tron  số này có cả FBI  Bộ T  Pháp  Tố  Cao Pháp    n  Tr ởn  Khố  Đa Số Cộn  Hòa 

Th ợn     n M tch McConnell cùn  các th ợn  n hị sĩ khác. 

Theo bản t n của Newsweek  tron  bản tweet  ử  sán  Thứ Bảy  ôn  Trump nhắm thẳn  vào Tố  

Cao Pháp    n   ọ  cơ chế này là “bất tà  và yếu kém” do cách họ phán xử các đơn k  n của phía 

ôn   là có tình trạn    an lận tron  cuộc bầu cử tổn  thốn  hồ  Thán  M    Một vừa qua. 

 

Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa Thượng Viện Mitch McConnell,  

một trong những người bị Tổng Thống Donald Trump cáo buộc  

là khiến ông thất cử. (Hình: Tom Brenner/Pool via AP) 

Cũn  qua tweet  ôn  Trump “kể tộ ” Bộ T  Pháp Mỹ và Sở Đ ều Tra L ên Ban  (FBI)  cả ha  cơ 

quan có n     chỉ huy do chính ôn  đề cử. 

Bản tweet của ôn  Trump nó  ha  cơ quan này “khôn  làm  ì” để đố  phó vớ  tình trạn  bầu cử   an 

lận rộn  lớn  và “lịch sử sẽ nhớ tớ  v  c này.” 

Bộ Tr ởn  T  Pháp B ll Barr  n     vừa r   khỏ  chức vụ tr ớc lễ G án  S nh  mấy lần khẳn  định 

rằn  ôn  khôn  thấy có sự   an lận bầu cử lớn lao  và cũn  sẽ khôn  bổ nh  m đ ều tra v ên đặc b  t 

về v  c này  theo nh  đò  hỏ  của ôn  Trump  vì “khôn  có nhu cầu.” 

G ám Đốc FBI Chr stopher Wray cũn  có nhữn  phát b ểu rằn  “khôn  thấy có chứn  cớ   an lận 

bầu cử có h  thốn  ” một đ ều kh ến Tổn  Thốn  Donald Trump   ận dữ  đ a đến các n uồn t n cho 

rằn  ôn  Wray có thể bị   ả  nh  m tr ớc kh  ôn  Trump hết nh  m kỳ. 

Tron  bản tweet khác  Tổn  Thốn  Trump đả kích Tr ởn  Khố  Đa Số Cộn  Hòa Th ợn     n 

M tch McConnell cùn  các th ợn  n hị sĩ khác là khôn  làm  ì để thay đổ  kết quả bầu 

cử. (V.Giang) [qd] 

Ủy ban tranh cử của Tổn  Thốn  

Trump đã nộp rất nh ều đơn k  n  ở 

đủ mọ  tòa án  để cáo buộc rằn  có 

chứn  cớ về tình trạn    an lận bầu 

cử rộn  lớn ở các t ểu ban  “ch ến 

địa” mà ôn  đã thua. Cho tớ  nay  

hầu hết các đơn k  n của phía ôn  

Trump đã bị bác bỏ. 

Ôn  Trump nó  ôn  “có chứn  cớ rõ 

ràn ” là có tình trạn    an lận bầu cử 

lớn lao hồ  Thán  M    Một  nh n  

Tố  Cao Pháp    n “khôn  chịu xét 

tớ .” Ôn   ọ  Tố  Cao Pháp    n là 

“hoàn toàn bất tà  và yếu kém.” 
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