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Bộ An ninh Nội địa (DHS) “sở hữu” công cụ kiểm toán bầu cử: Trong video, chuyên gia tình báo Steve 
Pieczenik tiết lộ các lá phiếu sử dụng trong cuộc bầu cử vừa qua là do DHS in ấn… Tin tức này được “ủng hộ” 
qua một bài báo đã được đăng trên tờ The Hill vào ngày 21/11/2019, tuy nhiên nó có vẻ như không thu hút 
được sự chú ý của độc giả vào thời điểm ấy khi tính đến lúc này, nó chỉ nhận được 20 lượt share.  
 
Theo Thehill.com, bài báo có tựa đề: “Cơ quan an ninh mạng của DHS đầu tư vào công cụ kiểm toán bầu 
cử để  bảo đảm cuộc bầu cử năm 2020”.  Bài báo cho biết:  
“Cơ quan an ninh mạng của Bộ An ninh Nội địa (DHS) hôm thứ Năm tuyên bố sẽ hợp tác với các quan chức 
bầu cử và các nhóm khu vực tư nhân để phát triển một công cụ kiểm tra bầu cử, có thể được sử dụng để giúp 
đảm bảo tính chính xác của các phiếu bầu vào năm 2020”.   
Điều này nghe có vẻ tương tự như những gì Steve Pieczenik đã tiết lộ trong video: 
Steve Pieczenik Reveals Ballots Were Watermarked 
 
Lực lượng Vệ binh cộng hòa tại 16 tiểu bang:  
 
Vào trước ngày bầu cử ở Mỹ, nhiều binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được thông báo sẵn sàng trong trường hợp 
xảy ra bất ổn dân sự khi có kết quả bầu cử, trong đó bao gồm 1.000 quân ở Massachusetts, 300 ở Arizona, 
300 ở Alabama và một số lượng không được tiết lộ ở Florida, Oregon và Illinois. Tất cả lực lượng này đều 
theo lệnh của chính quyền Tổng thống Trump và nằm dưới sự kiểm soát của các thống đốc Tiểu bang tương 
ứng. 

 
Vào trước ngày bầu cử ở Mỹ, nhiều binh sĩ Vệ binh Quốc gia 
đã được thông báo sẵn sàng trong trường hợp xảy ra bất ổn 
dân sự khi có kết quả bầu cử. (Getty) 
 
“Cuộc chiến pháp lý giờ mới bắt đầu!” 
 
Tổng thống Trump đã có bài phát biểu trước toàn thể quốc 
gia vào ngày 6/1, tuyên bố ông sẽ không dễ dàng từ bỏ 
cuộc đấu tranh pháp lý để có kết quả chính xác của 
cuộc bầu cử Tổng thống, vào thời điểm cựu Phó Tổng 
thống Joe Biden chuẩn bị tuyên bố chiến thắng. 
"Tôi sẽ theo đuổi quá trình này trong mọi khía cạnh luật 
pháp để đảm bảo người dân Mỹ có thể tin tưởng vào 

chính quyền. Tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho đất nước chúng ta". 
 
"Chúng tôi tin rằng người dân Mỹ xứng đáng có được sự minh bạch hoàn toàn đối với tất cả việc kiểm 
phiếu và chứng nhận bầu cử, và chuyện này không còn chỉ xoay quanh bất kỳ cuộc bầu cử riêng lẻ 
nào. Chuyện này liên quan đến tính toàn vẹn của toàn bộ quy trình bầu cử của chúng ta".  
 
"Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng tất cả phiếu bầu hợp pháp phải được tính và tất cả phiếu bầu bất 
hợp pháp không được tính. Nhưng đảng Dân chủ đã chống trả nguyên tắc cơ bản này trong mọi tình 
huống".  
 
Viết trên Twitter ngày 7/11, Tổng thống Trump nói ông Joe Biden không nên tuyên bố chiến thắng cuộc đua 
tổng thống một cách sai trái. "Tôi cũng có thể tuyên bố chiến thắng như vậy. Các thủ tục pháp lý giờ mới bắt 
đầu".  
 
Chiến dịch Tổng thống Trump sẽ đưa vụ gian lận phiếu bầu lên Tối cao Pháp viện, và 9 vị thẩm phán với cán 
cân 6-3 nghiêng về phái cánh hữu, sẽ phải chuẩn bị một cuộc chiến pháp lý để phân định rõ Chính - Tà để  
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tuyên bố chiến thắng thuộc về ai. 
 
Tối cao Pháp viện - niềm hy vọng cuối cùng để lật 
ngược thế cờ của Tổng thống Trump. (Getty) 
 
Đảng Dân chủ lo sợ: Nancy Pelosi “tấn công” thẩm 
phán Amy Coney Barrett  
 
45 ngày trước Ngày bầu cử, cái chết của bà thẩm 
phán Ruth Bader Ginsburg đã mở “cánh cửa” thuận lợi 
cho vị trí ứng viên thẩm phán Amy Coney Barrett do 
Tổng thống Trump chỉ định và Thượng viện xác nhận.  
Ngày 27/10, chỉ cách Ngày bầu cử tròn 1 tuần, bà Amy 
Coney Barrett đã tuyên thệ nhậm chức, đưa cán cân 
của Tối cao Pháp viện nghiêng về phái cánh hữu với tỷ 
lệ 6-3, bất chấp thẩm phán John Roberts (phái cánh 

hữu) nghiêng ngả sang 3 thẩm phán (phái cấp tiến), Tổng thống Trump vẫn tự tin với tỷ lệ 5-4.  
 
Bất chấp tình thế đang vô cùng bất lợi cho Tổng thống Trump, có thể thấy, ông Joe Biden chưa thể tuyên bố 
chiến thắng ngay cả khi các bang chiến trường đã “đổi màu” xanh cánh tả cho ông ta. Bởi mọi ngả đường 
giờ đây sẽ dẫn đến Tối cao Pháp viện, khi chiến dịch Tổng thống Trump sẽ kiện lên Tòa án với các bằng 
chứng gian lận phiếu bầu và vi phạm Hiến pháp tại một số tiểu bang do Đảng Dân chủ nắm giữ. Vì vậy 
bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tạm dừng trong cuộc họp báo vào ngày Bầu cử để “khởi động” một cuộc 
tấn công vào thẩm phán Amy Coney Barrett, khi mô tả bà Barrett là "một thẩm phán bất hợp pháp của Tối 
cao Pháp viện". Bà Nancy Pelosi nói:  
 
“Tổng thống đang áp đặt một thẩm phán bất hợp pháp của Tối cao Pháp viện chỉ một tuần trước cuộc bầu cử, 
sau khi 60 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu”.  
 
Bà Amy Coney Barrett đã được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát xác nhận vào ngày 27/10 trong một 
cuộc bỏ phiếu 52-48. Trái ngược với những gì bà Pelosi tuyên bố, thẩm phán Barrett nhậm chức hoàn toàn 
hợp pháp như bất kỳ thẩm phán nào đã được xác nhận trước Tối cao Pháp viện. Điều này càng cho thấy 
các đảng viên Dân chủ lo sợ và Đảng Dân chủ hoàn toàn hiểu rõ “cuộc chơi” với Tổng thống Trump 
trên Tòa án.  
 
Cựu Thống đốc Đảng Dân chủ tuyên bố: “Gian lận là truyền thống của Đảng Dân chủ”:  
Khi ông Joe Biden, Đảng Dân chủ và các thế lực ngầm đang lộ rõ sự vui mừng khi gần với tới “chiến thắng” ô 
nhục bằng gian lận, họ đang gặp phải một rắc rối lớn. 

 Ngày 6/11, Cựu Thống đốc Đảng Dân chủ Rod Blagojevich đã xuất hiện trên mạng xã hội và tuyên bố 
rằng: Gian lận “là một truyền thống lâu đời ở các thành phố lớn do Đảng Dân chủ kiểm soát như 
Chicago, quê hương của tôi”. 

 Rod Blagojevich là cựu thống đốc bang Illinois, người vừa được Tổng thống Trump giảm án tù, đã tiết 
lộ sự tham nhũng và gian lận của Đảng Dân chủ, vì ông từng là một phần của bộ máy tham nhũng của 
Đảng Dân chủ Chicago. 

 Trả lời phỏng vấn về cuộc bầu cử 2020, ông Rod Blagojevich nói: “Ngay lúc này, tôi chưa bao giờ thấy 
nó ở mức độ lớn như vậy… "Ở các thành phố lớn của Đảng Dân chủ, nơi họ kiểm soát bộ máy 
chính trị, và họ kiểm soát bộ máy kiểm phiếu, và họ kiểm soát các địa điểm bỏ phiếu và những 
nơi kiểm phiếu, gian lận là phổ biến và sâu rộng”. 

 
Kết:  
Điểm mấu chốt là nếu những gì đang diễn ra chính xác như chuyên gia tình báo Steve Pieczenik đề cập đến 
trong video, chúng ta sắp chứng kiến sự “hạ màn” của các thế lực ngầm và những “con rối” đảng viên Đảng 
Dân chủ đang tự lột bỏ mặt nạ và tự “trói buộc” mình bởi sự trừng phạt của Công lý. 
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