Liệu cuối cùng ông Trump có thắng cử không?
Vương Hữu Quần - Đại Minh dịch
Tiến sĩ Vương Hữu Quần, cựu Giám sát viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương của ĐCSTQ, hiện đang sống
ở New York Mỹ, đã đưa ra đánh giá về tình hình, diễn biến và kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Mỹ
2020.
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 ảnh hưởng đến trái tim của vô số người.
Ngày 7 tháng 11, ông Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ của Hoa Kỳ, tuyên bố chiến thắng;
các phương tiện truyền thông chính thống ở Hoa Kỳ đã công bố chiến thắng của ông Biden. Lãnh đạo một số
quốc gia và khu vực đã tới tấp chúc mừng ông Biden. Tuy nhiên, ông Trump , tổng thống đương nhiệm của
Hoa Kỳ và là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, tin rằng có một vấn đề nghiêm trọng về gian lận
trong cuộc bầu cử, và nói rằng ông "sẽ không bao giờ" thỏa hiệp với những lá phiếu sai lệch, tin rằng cuối
cùng ông sẽ giành chiến thắng.
Vậy cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng? Chúng ta có thể đánh giá dựa theo những dữ liệu và tình hình
hiện nay như sau.
1 - Thứ nhất: Nội tình gian lận bầu cử kinh động đang được hé mở
Nhóm luật sư của Trump đã thu thập một lượng lớn bằng chứng gian lận và nộp đơn kiện ở sáu bang:
Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Arizona, Michigan và Nevada.
 Ngày 23 tháng 11, luật sư trưởng Giuliani của Trump tuyên bố rằng cuối cùng ông sẽ kháng cáo lên
Tòa án Tối cao.
 Ngày 25 tháng 11, cựu công tố viên trưởng của Fifth Circuit và một luật sư nổi tiếng, Sidney Powell, đã
đệ đơn kiện ở Georgia về "vấn đề gian lận bầu cử phổ biến". Bà Powell nói: “Bằng chứng tôi thu thập
được là rất đầy đủ để chứng minh rằng công cụ phần mềm này (Dominion) đã được sử dụng để
chuyển hàng triệu phiếu bầu.” Ngoài Georgia, bà Powell cũng sẽ tiến hành khởi kiện ở các bang khác.
Woody Jenkins, biên tập viên của "Tin tức Thành phố Trung tâm" ở Louisiana, gần đây đã xuất bản "Vụ
scandal thế kỷ: Bầu cử Mỹ bị đánh cắp như thế nào" (Scandal of the Century: How the U.S. Election Was
Stolen), tiết lộ chi tiết cách hệ thống bỏ phiếu Dominion và phần mềm bỏ phiếu Smartmatic đã mang lại cho
Biden bội số của 4.800 phiếu bầu ở Georgia. Cách thêm phiếu bầu cho Biden ở Pennsylvania với 6.000 phiếu
bầu hoặc bội số 12.000 phiếu bầu. Hai bang đã cho Biden tổng cộng 324.000 phiếu bầu bổ sung.
Ngày 24/11, chương trình trò chuyện The Pete Santilli Show đã phát sóng cuộc phỏng vấn tỷ phú Patrick
Byrne. Byrne là người sáng lập công ty thương mại điện tử khổng lồ Overstock của Mỹ. Trước cuộc tổng
tuyển cử, ông đã tài trợ cho việc thành lập một nhóm chuyên gia, thu thập hoạt động của hệ thống bỏ phiếu
Dominion và theo dõi luồng mạng lưới tính toán phiếu bầu vào ngày tổng tuyển cử và tìm thấy bằng chứng

đáng ngạc nhiên rằng 100% cuộc tổng tuyển cử đã bị thao túng. Các bằng chứng liên quan đã được
công bố trên trang web deepcapture.com.
Trong số chín thẩm phán của Tòa án Tối cao Liên bang, các thẩm phán bảo thủ chiếm sáu, trong đó ba thẩm
phán bảo thủ Gorsuch, Cavano và Barrett được Trump đề cử. Một tổng thống đã đề cử ba thẩm phán Tòa án
Tối cao trong bốn năm. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng Trump đã bắt kịp.
 Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2000 , Bush Jr và Al Gore đã giằng co ngoan cố, cuối cùng
đưa ra Tòa án Tối cao. Thẩm phán Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng Bush Jr đã thắng trong cuộc
bầu cử với tỷ lệ 5: 4.
 Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, nếu Tòa án Tối cao phán quyết cuộc bỏ phiếu cuối
cùng, Trump có thể giành chiến thắng với tỷ lệ 6: 3 hoặc 5: 4.
TT Trump có thể giành chiến thắng.
2 - Thứ hai: "số phiếu bầu" của Biden quá cao, quá bất thường và quá lố bịch
Biden không những không có thành tích chính trị nổi bật trong 47 năm hoạt động chính trị, mà ngược lại, bê
bối "Ổ máy tính Biden" còn bị phanh phui trước cuộc bầu cử. Luật sư riêng của ông Trump là Giuliani nói
rằng: ông Biden và con trai của ông đã bị nghi ngờ về ít nhất 5 trọng tội liên bang. Vào cuối tháng 10,
tòa án Ukraine chính thức liệt ông Biden vào danh sách "nghi phạm hình sự".
Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử này diễn ra vào khuya 3/11, ông Trump vẫn dẫn đầu. Nhưng khi tỉnh dậy, rạng
sáng ngày 4/11, Biden đã "có phiếu" vượt qua Trump một cách vô cùng bất thường.
(1) "Chiến dịch tầng hầm" của ông Biden "giành được" phiếu bầu cao nhất trong lịch sử
Trong cuộc tổng tuyển cử, ông Biden hiếm khi thực hiện các chiến dịch tranh cử, được mô tả là chiến
dịch lạ lùng trong “tầng hầm nhà”, nhưng ông lại trở thành ứng cử viên tổng thống có số phiếu
phổ thông cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, lên tới 80 triệu! ( tối ngày ở hầm basement!)
(2) Ông Biden hầu như thua ở tất cả các "quận phong vũ biểu", nhưng lại "thắng" trong cuộc bầu
cử
Trong 40 năm qua, cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ có một hiện tượng độc đáo: cho dù Đảng Cộng hòa hay
Đảng Dân chủ thắng cử, 19 quận ở Hoa Kỳ luôn bỏ phiếu cho người chiến thắng. Những quận
này được gọi là "quận phong vũ biểu". Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, ông Trump đã giành
chiến thắng ở 18 "quận phong vũ biểu" và ông Biden chỉ giành được chiến thắng ở 1 quận.
(3) Ông Biden thua hai "tiểu bang phong vũ biểu", nhưng lại "thắng" trong cuộc bầu cử
Trong một thế kỷ, Florida và Ohio được coi là những "bang phong vũ biểu" để dự đoán kết quả cuộc
tổng tuyển cử Hoa Kỳ. Trong tất cả các bang tranh chấp gay gắt, Florida có số phiếu đại cử tri nhiều
nhất với 29 phiếu. Tỷ phú Dân chủ Bloomberg đã quyên góp ít nhất 100 triệu USD cho ông Biden để
hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông ở Florida. Tuy nhiên, ông Trump đã thắng Florida với lợi thế rõ
ràng, và Ohio với lợi thế tuyệt đối; ông Biden "thua" ở hai bang này.
Đài "Tiếng nói Do Thái" nhận xét rằng cũng giống như ông Biden, việc "lôi rất nhiều con thỏ ra khỏi chiếc
mũ" phải được thực hiện như một phép thuật với những thủ thuật phi thường. Hoa Kỳ chưa bao giờ có một
ứng cử viên hoặc nhân vật chính trị như vậy. Nếu có chuyện lạ thường xảy ra thì phải có "quái vật".
Mọi người từ các tầng lớp xã hội đã công khai đẩy mạnh "bắt quái vật", bao gồm cả các chuyên gia máy tính,
cựu chuyên gia tình báo và các thành viên của Quốc hội.
3 -Thứ ba: ông Trump giành được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng trong nghịch cảnh

Ông Trump tranh cử tổng thống vào một thời điểm lịch sử đặc biệt khi nước Mỹ đang vướng vào cuộc khủng
hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Năm 2016, ông Trump thắng cử bất ngờ, điều này khiến các "thế lực đen
tối" ở Mỹ bàng hoàng, lo sợ và tức giận.
"Thế lực đen tối" này bao gồm các chính trị gia Washington, các tài phiệt tài chính Phố Wall, các ông
trùm công nghệ ở Thung lũng Silicon và giới truyền thông chính thống của Mỹ. Ông Trump gọi nó là
"đầm lầy Washington" và thề sẽ "rút cạn đầm lầy". Kể từ ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức vào ngày
20/1/2017, "thế lực đen tối" này đã làm mọi cách để hạ bệ ông Trump.
Wayne Root, một tác giả nổi tiếng người Mỹ và là tác giả của cuốn sách bán chạy hàng đầu của Amazon "Các
quy tắc của ông Trump", gần đây đã viết rằng trong bốn năm qua: "ông Trump đã phải đối mặt với 95%
các báo cáo truyền thông tiêu cực và 95% các cuộc thăm dò sai đã dự đoán ông là một kẻ thất bại”.
"Ông bị miêu tả là một kẻ xấu xa, vô đạo đức, phân biệt chủng tộc, Hitler, Đức quốc xã, KKK, người
theo chủ nghĩa da trắng tối cao, một kẻ đáng khinh bỉ và thảm hại ... Trên mạng xã hội, hàng triệu
người từng ngày từng giờ muốn ông bị ám sát, bị tra tấn, bị bỏ tù, hoặc bị chết vì virus”.
Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc hơn cả là trong trường hợp xấu nhất mà chưa ai từng gặp phải, ông Trump đã
giành được thêm 11 triệu phiếu bầu vào năm 2020 nhiều hơn so với năm 2016 (năm 2016 ông Trump
nhận được 62,97 triệu phiếu bầu). "Vậy thì hãy tưởng tượng, nếu ông Trump không gặp phải 95% những
báo cáo tiêu cực , không bị Mueller điều tra "thông đồng với Nga", không bị luận tội... thì sẽ như thế
nào?"
Nếu xem xét việc Đảng Dân chủ xé và vứt bỏ phiếu bầu của ông Trump trên quy mô lớn trong cuộc tổng tuyển
cử hoặc biến phiếu bầu của ông Trump thành phiếu của ông Biden; cũng có những cử tri của ông Trump đã bị
mạo danh bỏ phiếu; hoặc phiếu bầu của ông Trump trên máy tính sẽ tự động trở thành của ông Biden...
Những yếu tố gian lận và lừa đảo này, có thể dễ dàng để kết luận rằng ông Trump có lẽ sẽ trở thành
tổng thống đầu tiên với 100 triệu phiếu bầu, là điều chưa từng có trước đây.
Suy đoán ông Trump nhận được "100 triệu" phiếu bầu là khó đánh giá chính xác, nhưng sau khi ông Trump
nhậm chức, ông đã trở lại với truyền thống lịch sử vĩ đại được thiết lập bởi những vị cha lập quốc của Hoa Kỳ
và thực hiện lời hứa "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", thực sự đã giành được nhiều sự ủng hộ rộng rãi
của dân chúng. Ngay cả trong trường hợp gian lận nghiêm trọng, ông Trump vẫn nhận được 74 triệu
phiếu bầu!


Vào đêm trước của ngày bỏ phiếu cuối cùng, Thị trưởng Dân chủ Justin Taylor của thành phố
Carbondale, Pennsylvania, một tiểu bang chiến địa quan trọng, đã công khai đứng lên ủng hộ
ông Trump. Ông nói rằng nhìn vào toàn bộ nước Mỹ, từ sự nhiệt tình của ông Trump, và từ đám đông
khổng lồ tại cuộc biểu tình của ông Trump, có thể kết luận rằng ông Trump sẽ chiến thắng.



Nhiều người đã không tin sau khi Biden có được lá phiếu "kỳ lạ" để vượt qua Trump vào ngày 4/11.
Vào ngày 14 tháng 11, hơn 500.000 người Mỹ đã tự phát từ mọi hướng đổ về thủ đô
Washington, nơi họ tổ chức một cuộc tuần hành và biểu tình lớn "Ngăn chặn trộm cắp bầu cử"
(Stop the Steal).

Chiến dịch “Ủng hộ ông Trump, chống trộm cắp bầu cử” tiếp tục được thực hiện theo nhiều cách khác nhau
tại 50 bang của Mỹ. Kip Gates, cao bồi thế hệ thứ năm ở Colorado, nói rằng anh ấy muốn cưỡi ngựa
theo chân ông Trump đến tận chân trời góc biển. Người được lòng dân thì được thiên hạ. Tin tưởng rằng
câu này sẽ lại ứng nghiệm với ông Trump.
4 - Thứ tư: ông Trump là một tổng thống Mỹ có tín ngưỡng kiên định
Ngày 2 tháng 2 năm 2017, ông Trump nói tại Bữa sáng Cầu nguyện Quốc gia: “Hoa Kỳ là đất nước của những
người có tín ngưỡng, nhưng nhiều khi, chúng ta dễ dàng quên điều này: Phẩm chất cuộc sống của chúng ta
không được quyết định bởi thành công vật chất mà được quyết định bởi sự thành công về mặt tinh thần. Là
một người đạt được thành công về mặt vật chất, tôi có thể nói rằng tôi đã thấy vô số người thành công về vật
chất nhất, nhưng nhiều người trong số họ rất bất hạnh và sống rất bi thảm. Tôi cũng biết nhiều người không

thành công về vật chất nhưng có gia đình và tín ngưỡng vĩ đại, họ không có nhiều tiền nhưng họ rất hạnh
phúc, phải nói rằng, đối với tôi, họ là những người thành đạt".
Là tổng thống Mỹ quyền lực nhất thế giới, ông Trump, người cũng là tỷ phú, thực sự gây sốc khi nói những lời
như vậy. Tuy nhiên, đây là những lời thực tâm chân thành của ông. Trước khi vào Nhà Trắng, ông Trump
nổi tiếng giàu có, gia đình hạnh phúc, con cháu mãn đường. Nếu không tranh cử tổng thống, cuộc sống sau
này của ông sẽ rất yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, ông là người có đức tin. Khi thấy nước Mỹ lâm nguy,
ông kiên quyết từ bỏ cơ hội kiếm nhiều tiền và vui thú hưởng thụ, đưa con gái lớn và con rể đến
Washington, tình nguyện vì nhân dân Mỹ và hết lòng chiến đấu vì nhân dân Mỹ.
Trong hai ngày cuối cùng trước ngày bỏ phiếu của cuộc tổng tuyển cử năm nay, ông Trump, 74 tuổi, đã tham
gia và diễn thuyết ở 10 cuộc biểu tình liên tiếp. Kết thúc bài diễn văn cuối cùng là khoảng 1 giờ 30 phút
tối, khi ông trở lại Nhà Trắng đã hơn 3 giờ sáng. Ngay cả khi làm việc quên mình như vậy, ông Trump vẫn
phải hứng chịu vô số cuộc tấn công. Nếu không có tín ngưỡng kiên định thì tuyệt đối không thể chống
chọi được.









Lý do tại sao ông Trump có thể vượt qua mọi khó khăn và trở thành tổng thống Hoa Kỳ cách đây 4
năm,
lý do tại sao ông không bị gục ngã sau cuộc tấn công 4 năm của hầu hết các phương tiện truyền thông
chính thống, và lý do tại sao ông có thể vượt qua ba năm vụ quy tội "thông đồng với Nga" tiêu tốn 30
triệu đô la Mỹ,
lý do tại sao ông vượt qua cuộc điều tra "luận tội" cố ý hạ bệ ông,
lý do tại sao ông có thể hồi phục một cách thần kỳ sau khi nhập viện vì virus viêm phổi Vũ Hán chỉ 3
ngày sau khi phát hiện bị lây nhiễm,
và lý do tại sao ông đã tạo ra nhiều kỳ tích của nền kinh tế Mỹ giữa sự phản đối mạnh mẽ,
và lý do tại sao ông đã khiến Israel đạt được thỏa
thuận hòa bình với các Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống nhất và các quốc gia khác sau nhiều thập kỷ
hỗn loạn ở Trung Đông,
và lý do tại sao cựu Tổng thống Obama khẳng định
rằng sẽ có một “cuộc chiến” với Triều Tiên sau khi
ông Trump nhậm chức, nhưng ông Trump không chỉ
không phát động chiến tranh với Triều Tiên, mà còn
dập tắt rất nhiều ngòi nổ có khả năng nổ ra chiến
tranh trên Bán đảo Triều Tiên...

Lý do then chốt nhất là Trump là người có tín ngưỡng kiên định.
Cầu nguyện với Chúa là một trong những phần quan trọng nhất trong cuộc đời của ông Trump. Ông nói:
“Chỉ cần chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn”,
“Chúa sẽ luôn ban cho chúng ta sự an ủi và sức mạnh”.
Chỉ cần chúng ta có niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn.
5 - Thứ năm: ông Trump đã tạo ra kỳ tích vào năm 2016
Khi ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2016, đối thủ của ông là bà Hillary người của đảng Dân chủ.
Hillary Clinton từng được mệnh danh là "một trong 100 luật sư có ảnh hưởng nhất nước Mỹ", giữ chức đệ
nhất phu nhân 8 năm, thượng nghị sĩ 8 năm và ngoại trưởng trong 4 năm, và đã nhận được số tiền quyên góp
cá nhân lên tới 497 triệu đô la Mỹ. Dường như tất cả những người quyền lực, giàu có, hiểu biết, nổi
tiếng, có địa vị và tầm ảnh hưởng quốc tế đều ủng hộ bà.
Ông Trump không có kinh nghiệm chính trị trước đây, không có sự hỗ trợ tài chính từ những ông trùm
tài chính Phố Wall, không có sự hỗ trợ kỹ thuật từ những gã khổng lồ công nghệ ở Thung lũng Silicon,
và không có mối liên hệ rộng rãi trong chốn quan trường Washington.

Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama từng nói chắc chắn 100%: “Tôi tiếp tục tin chắc rằng ông Trump
không thể được bầu làm tổng thống”. Vào thời điểm đó, quá nhiều người nổi tiếng, học giả và các chuyên
gia khác nhau từ Đảng Dân chủ kiên quyết chống lại ông Trump.
Tuy nhiên, ông Trump đã vượt qua mọi kháng cự và cuối cùng đã thành công vào Nhà Trắng.
Người tính không bằng Trời tính
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 là một phong trào chính trị do "thế lực đen tối" ở Hoa Kỳ và
"thế lực đen tối" trên toàn thế giới khởi xướng nhằm "ủng hộ ông Biden và quật ngã ông Trump".
Điểm chung đằng sau hai "thế lực đen tối" này là "bóng ma chủ nghĩa cộng sản" lan rộng khắp châu Âu bắt
đầu từ năm 1848. Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, sau khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và
Đông Âu sụp đổ, "bóng ma chủ nghĩa cộng sản" đã thay đổi diện mạo khiến thế giới nhầm lẫn với chủ
nghĩa xã hội, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tiến bộ và các biến thể cộng sản khác nhau và các khái niệm hiện
đại.
Sau khi ĐCSTQ gia nhập WTO vào năm 2001, ĐCSTQ đã lợi dụng sự mở cửa của các xã hội Hoa Kỳ và
phương Tây đối với ĐCSTQ, sử dụng tiền bạc, bẫy tình dục... để xâm nhập tràn lan vào các xã hội Hoa Kỳ và
phương Tây, khiến Hoa Kỳ và tất cả nhân loại lệch lạc ra khỏi các giá trị truyền thống và phổ quát.
Sau khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2016, ông bắt đầu đảo ngược cơ bản chính sách xoa dịu của Hoa
Kỳ đối với ĐCSTQ trong vài thập kỷ qua, coi ĐCSTQ là đối thủ chiến lược số một, khởi đầu cuộc chiến
thương mại, ông Trump đã tiến hành cuộc chiến bao vây ngăn chặn ĐCSTQ toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ
kinh tế, chính trị, công nghệ, ngoại giao, tài chính, Đài Loan và Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương, nhân
quyền, tôn giáo, hệ tư tưởng và các lĩnh vực khác.
Năm 2019, Hồng Kông nổ ra phong trào chống luật dẫn độ lớn nhất trong lịch sử. Khẩu hiệu lớn nhất của
phong trào này là "Trời diệt Trung Cộng" Ngày nay, vào năm 2020, "Trời diệt Trung Cộng" đã trở thành
biến hóa thiên tượng quan trọng nhất. Trời sắp tiêu diệt ĐCSTQ, và ĐCSTQ cùng những người đồng
hành với nó ở Hoa Kỳ và thậm chí các nước phương Tây chắc chắn sẽ hợp lực vùng vẫy lần cuối
trước khi chết.
Tổng thống Hoa Kỳ Trump là kẻ thù lớn nhất của ĐCSTQ. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 là cơ hội cuối cùng
để các "thế lực đen tối" toàn cầu hợp lực để loại bỏ Trump, bởi vì nếu Trump thắng cử, ĐCSTQ sẽ đối mặt
với sự tiêu diệt; một nhóm các nhân vật quyền lực ở "Đầm lầy Washington" sẽ phải vào tù. Để đề
phòng xui xẻo, vụ gian lận bầu cử tồi tệ nhất trong 244 năm kể từ khi thành lập nước Mỹ đã được dàn dựng.
Người Á Đông thường nói: “Người tính không bằng Trời tính”. "Trời" ở đây chính là Thần. Con người trên
thế giới này, dù quyền thế, giàu có hay tính toán đến đâu, cuối cùng vẫn không bao giờ tính toán thắng được
ông Trời.
Ông Trump, người hành xử thuận theo Thiên ý, chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ của Thần.
Đại Minh

