“Nếu chúng ta không đi bầu,
chúng ta sẽ mất nước”
Ký Thiệt

Trên đây là lời cảnh cáo của Nghị sĩ Kelly Loeffler nói với cử tri
Cộng Hòa tại Georgia trong cuộc biểu dương lớn với sự góp mặt
của hàng chục ngàn người tại Phi trường Valdosta vào buổi
chiều ngày 5 tháng 12 mà TT Donald Trump là diễn giả chính để
vận động cho bà Loeffler và Nghị sĩ David Perdue trong cuộc bầu lại (runoff) vào ngày 5.1.2021 tại Georgia.
Tại cuộc biểu dương này ông Trump cũng nói: “Cộng sản và Xã hội Chủ nghĩa sẽ thắng nếu cử tri Georgia
không đi bầu. Sở dĩ có lời đốc thúc này vì cử tri Georgia bị đòn phản tuyên truyền ném đá giấu tay, một số
người ủng hộ ông Trump đang bàn nhau tẩy chay cuộc bầu lại để “trừng phạt” Thống đốc Georgia Brian Kemp
(Cộng Hòa) đã không chỉnh sửa sự gian lận xảy ra trong cuộc bầu tổng thống.
Cuộc “bầu lại” này của hai nghị sĩ Cộng Hòa chống lại hai đối thủ đảng Dân Chủ Jon Ossoff và Raphael
Warnock quan trọng không kém cuộc chiến đấu để đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống tại Georgia. Cuộc
bầu lại này vô cùng quan trọng vì kết quả sẽ quyết định Cộng Hòa hay Dân Chủ kiểm soát Thượng viện Hoa
Kỳ ít nhất là trong hai năm tới. Quan trọng tới nỗi số tiền hai bên đã chi vào mục quảng cáo đã lên tới 329 triệu
đô-la. Tối chủ nhật 6 tháng 12 vừa qua, trong cuộc tranh luận với đối thủ Raphael Warnock, Nghị sĩ Kelly
Loeffler đã giải thích lời cảnh cáo của bà ngày hôm trước:
- Những người thuộc đảng Dân Chủ muốn thay đổi nền móng của nước Mỹ, và tay sai để thay đổi là đối
thủ của tôi đây, Raphael Warnock, kẻ đã tấn công cảnh sát từ trên bục giảng nhà thờ, kẻ đã tấn công
quân đội của chúng ta, kẻ đã đồng ý tăng thuế những người dân Georgia cần cù lam lũ.
Dân biểu Raphael Warnock, một mục sư da đen đã có nhiều liên hệ với cộng sản. Năm 1995, khi còn là một
mục sư trẻ, Warnock đã hợp tác với một nhà thờ tại Harlem để mời Fidel Castro tới bục giảng của nhà thờ
này. Năm 2011, từ trên bục giảng nhà thờ, Warnock đã ca ngợi Troy Davis, kẻ bị tử hình về tội giết chết một sĩ
quan cảnh sát ở Savannah, là một “Thánh tử đạo và chiến sĩ chân đất”. Ông ta cũng nói một cách hùng hồn
với đạo hữu rằng một người không thể phục vụ Chúa và phục vụ quân đội cùng một lúc. Cựu Tổng thống
Obama đã lên tiếng bênh vực Warnock, gọi những lời kết tội Mục sư Warnock là “rác rưởi”.
Để hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu lại này, có lẽ nên nghe thêm lời ông Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ
Viện, khi ông xuất hiện trên Breitbart News Daily và được hỏi ông có thông điệp gì muốn nói với những người
ủng hộ TT Trump tại Georgia. Ông Gingrich đã nói với những người ủng hộ Trump đang nghĩ tới việc tẩy
chay cuộc bầu lại rằng “tương lai của Hoa Kỳ” đang như chỉ mành treo chuông. Ông nói:
“Thông điệp của tôi rất đơn giản. Tương lai của Hoa Kỳ tùy thuộc vào kết quả vụ bầu lại hai nghị sĩ của
Georgia vào Thượng viện Hoa Kỳ. Nếu bạn không muốn một nước Mỹ thiên tả cực đoan, bị khống
chế bởi những thẩm phán cánh tả, với sưu cao thuế nặng, với chính sách làm vừa lòng Tàu
cộng, và nếu bạn không thích loại tương lai như vậy, thì bạn phải ra khỏi nhà và bỏ phiếu. Và
nói một cách thẳng thắn, bạn phải tình nguyện làm một người quan sát tại phòng phiếu và bảo đảm
cuộc bầu cử không bị lấy trộm. Nhưng tôi nghĩ những điều này là sinh tử và tôi không nghĩ là chúng ta
có thể đánh giá thấp cuộc bầu lại hai nghị sĩ của Georgia cho Thượng Viện.”
Nếu phe Dân Chủ thắng cả hai cuộc đua, Thượng viện sẽ chia đôi 50-50 đồng đều giữa Dân Chủ và Cộng
Hòa. Và, nếu Joe Biden trở thành tổng thống, thì Phó Tổng thống Kamala Harris có thể bỏ lá phiếu quyết định
để hủy bỏ lệ “filibuster”, công nhận Washington D.C. và Puerto Rico là hai tiểu bang, và tăng thêm số thẩm
phán của Tối Cao Pháp Viện.
Nhưng nếu đảng Cộng Hòa chỉ thắng một trong hai vụ bầu lại, thì có thể tiếp tục nắm đa số tại Thượng
Viện và ngăn chặn lịch trình xã hội chủ nghĩa của phe Dân Chủ. Đó là lý do vì sao TT Trump phải tới
Georgia để vận động cho hai Nghị sĩ Loeffler và Perdue của đảng Cộng Hòa, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến
đấu để đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống với đầy dẫy bằng chứng gian lận.
Cuộc chiến đấu của TT Trump và nhóm luật sư của ông trên mặt trận pháp lý để lật ngược kết quả dự phóng
của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 đã thất bại tại sáu tiểu bang then chốt - Arizona, Georgia, Michigan,

Minnesota, Nevada và Wisconsin. Arizona là tiểu bang sau cùng ngày 4 tháng 12 vừa qua tòa án tiểu bang
đã bác đơn kiện của bà Kelli Ward, chủ tịch đảng Cộng Hòa tại Arizona, khởi tố vì lý do những phiếu bầu cho
TT Trump đã bị chuyển sang cho Joe Biden. Tuy nhiên, Luật sư Rudy Giuliani nói rằng ông ta không thối chí
và rằng có con đường để đi vòng quanh những trở ngại này. Ông nói trong chương trình của Hannity trên Fox
News tối thứ sáu 4 tháng 11 vừa qua: “Hiến Pháp Hoa Kỳ cho các tiểu bang đặc quyền quyết định về những
cuộc bầu cử tổng thống. Thực ra, nếu chúng ta quay trở lại hỏi các Cha già Lập quốc, họ sẽ nói chúng ta
đang phạm một lỗi lầm. Việc này nên được ném thẳng tới Hạ viện và Thượng viện tại mỗi tiểu bang và họ nên
mở các cuộc điều trần, họ nên có những yếu tố cụ thể và họ nên quyết định sự chính đáng của một cuộc bầu
cử.”
Mặt khác, Luật sư Sidney Powell cũng nói rằng còn nhiều thì giờ cho nhóm luật sư của TT Trump để đảo
ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 2020. Xuất hiện trong chương trình “Stinchfield” của Newsmax
TV ngày 4 tháng 12, bà Powell nói:
“Hạn chót ngày 8 tháng 12 không áp dụng với vụ gian lận. Chúng tôi có ít nhất là tới ngày 14 tháng 12.
Chúng tôi có thể nạp thêm đơn kiện. Hôm nay tòa án tại Michigan hay Wisconsin vừa cho chúng tôi án lệnh
nhìn nhận việc đó. Những vụ này không thuần túy là tranh chấp về bầu cử trong đơn kiện. Đây là những vụ
kiện về những gian lận quy mô lớn có thể gác qua một bên những kết quả của cuộc bầu cử vì sự gian lận này
bất cứ lúc nào. Các tiểu bang không nên chứng thực những kết quả bầu cử trong khi có tố cáo gian lận.”
Ông Trump yêu cầu tòa án loại bỏ hơn 221 ngàn lá phiếu bất hợp lệ tại hai quận hạt theo đảng Dân Chủ đông
đảo nhất của tiểu bang.
Trong khi mặt trận pháp lý chưa ngả ngũ, tin Newsmax cho biết có 222 dân biểu Cộng Hòa không nhìn
nhận Joe Biden là “tổng thống đắc cử”. Dân biểu Mo Brook của Alabama trả lời trong một cuộc phỏng vấn,
nói rằng ông ta sẽ chống đối những cuộc bỏ phiếu do cử tri đoàn của Joe Biden vào tháng tới và đang
nhận được sự yểm trợ của nhiều bạn đồng viện Cộng Hòa trong nỗ lực cuối cùng để xoay cuộc bầu cử cho
ông Trump.
Vào ngày 2 tháng 12 TT Trump đã gửi đi một thông điệp được thu vào video tại Tòa Bạch Ốc mà ông nói là có
lẽ quan trọng nhất từ trước tới nay, trong đó ông nhắc nhở công dân Mỹ:
“Tôi không có bổn phận nào cao hơn là bảo vệ luật pháp và Hiến Pháp Hoa Kỳ.”
Tiếp đó, ông cam kết sẽ đẩy mạnh chiến dịch phơi bày sự gian lận bầu cử tại nhiều tiểu bang, và nói rằng hệ
thống bầu cử của quốc gia “đang ở dưới sự tấn công có phối hợp và bị nguy khốn” do những đối thủ của
mình. Ông nói tiếp:
“Chúng ta sẽ bảo vệ sự trung thực của việc bỏ phiếu bằng cách bảo đảm rằng mỗi lá phiếu hợp lệ đều
được đếm, và không lá phiếu bất hợp lệ nào được đếm. Những thủ tục của Hiến Pháp phải được để
cho tiếp tục thi hành.”
Ông nói người dân Mỹ đã “chứng kiến một nỗ lực tổng hợp để làm dấu Thánh cho một kẻ thắng cuộc, ngay cả
trong lúc nhiều tiểu bang then chốt vẫn còn đang đếm phiếu.” Và:
“Tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ kết quả chính xác nào của cuộc bầu cử, và tôi hy vọng Joe Biden cũng
như vậy. Nhưng chúng ta đã có bằng chứng. Chúng ta đã có hàng chục ngàn phiếu nhiều hơn số phiếu
cần thiết để đảo ngược tất cả những tiểu bang mà chúng ta đang nói tới.”
Ông Trump kêu gọi một cuộc “tái kiểm toàn bộ” theo thủ tục tư pháp tất cả phiếu bầu gửi qua bưu điện tại
những tiểu bang có tranh chấp. Ông kêu gọi duyệt xét lại kết quả bầu cử tại tất cả những tiểu bang có sử dụng
hệ thống bầu cử Dominion.
Tổng thống nói chiến dịch pháp lý của ông sắp sửa đi tới chỗ “bảo đảm rằng người dân Mỹ có thể đặt niềm tin
vào cuộc bầu cử này và vào tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai.” Ông nói:
“Chúng ta từng có cái được gọi là ‘Ngày Bầu cử’. Bây giờ chúng ta có những ngày, những tuần, những
tháng bầu cử, và rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra trong giai đoạn nực cười này, đặc biệt là khi người ta
phải chứng minh gần như không có gì để hành xử đặc quyền lớn nhất của chúng ta, quyền bầu cử.”
Thông điệp dài 46 phút của TT Trump đã đem lại niềm tin cho 74 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho ông và được cư
dân mạng ca ngợi rất nhiều trên truyền thông đại chúng, trong khi “truyền thông dòng tà” hằn học đả kích, chê
bai, dè bỉu, chế giễu, giống như những gì họ đã làm đối với ông tổng thống Mỹ trong suốt bốn năm vừa qua.
Tờ The New York Times gọi thông điệp của TT Trump là “46 phút công kích”. AP thì bác bỏ những gì ông tổng

thống nói vì “chỉ nhai lại những cáo buộc vô căn cứ về chuyện bầu cử gian lận” chứng tỏ ông tổng thống “càng
ngày càng xa rời thực tại.” CNN: “46 phút đó chứng tỏ Donald Trump nguy hiểm ra sao cho nền dân chủ.”
Trong khi những người làm truyền thông một cách thấp hèn, gian trá, mà có lần TT Trump đã gọi bọn người
này là “kẻ thù của dân Mỹ”, đang kết bè kéo cánh vì động cơ đen tối, làm suy yếu chính quyền của nước
mình, thì một “tờ báo nhỏ”, tờ “The Epoch Times”, thường có những bài giá trị, tin tức trung thực, bình luận
khách quan, không thành kiến, không thiên vị. Gần đây, Epoch Times có đăng những bài liên quan đến cuộc
bầu cử tại Mỹ với nhiều tin tức đặc biệt, nhất là về vai trò của Trung cộng đang khuynh loát chính trường
nước Mỹ mà ông John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia, vừa lên tiếng báo động trong một bài
viết nói rằng: “Bắc Kinh có tham vọng khống chế Hoa Kỳ và phần còn lại của hành tinh này về kinh tế,
quân sự và kỹ thuật. Không có ranh giới về luân lý và đạo tắc nào ngăn cản được cuộc mưu tìm quyền
lực của họ.”
Bill Evanina, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh cũng cho biết Trung cộng đã bắt đầu nhắm vào các
viên chức Mỹ được đề cử giữ những chức vụ trong chính quyền Joe Biden sắp tới.
Trạch Đông Thăng
Bài viết trên tờ Epoch Times đề ngày 2 tháng 12 dựa trên bài tham luận của
Trạch Đông Thăng (DiDongsheng), một giáo sư và phó khoa trưởng Trường
Nghiên cứu Bang giao Quốc tế thuộc Viện Đại học Nhân dân ở Bắc kinh. Bài
tham luận này được đọc ngày 28 tháng 11 trong chương trình phát sóng trực
tiếp của “Guan Video Studio” có trụ sở tại Thượng Hải, trong đó ông ta nói
rằng Trung cộng đã ảnh hưởng đến những chính sách của Mỹ trong
nhiều thập niên qua một đường dây được ngụy trang là “những người
bạn cũ” – cảm tình viên và người ủy nhiệm – đã xâm nhập tới tầng lớp cao nhất của chính quyền Hoa
Kỳ và những định chế tài chính trước khi có chính quyền của Donald Trump.
Trạch Đông Thăng nói rằng đảng Cộng sản Tàu đã giúp Hunter Biden, con trai của Joseph R. Biden, đạt
được những thương ước với người Tàu. Ông ta nói rằng vì ảnh hưởng đến Hoa Kỳ nên không thể cung cấp
nhiều chi tiết hơn về những hoạt động của điệp viên Tàu mà không gây hại đến căn cước của họ. Tuy nhiên,
ông ta nói rằng cuộc chiến tranh mậu dịch của TT Trump đã đảo lộn mối liên lạc chặt chẽ trong nhiều thập
niên giữa Washington và Bắc Kinh nhờ đường dây người ủy nhiệm trở nên dễ dàng. Trong nội dung video bài
tham luận này Trạch Đông Thăng đã tiết lộ nhiều chuyện chưa ai biết, mà có người gọi là “không đánh mà
khai”, để cuối cùng lại nói: “Bây giờ, tôi sẽ thả một quả bom: Bởi vì chúng tôi còn có người ở trong cơ
cấu cốt lõi của quyền lực Mỹ, chúng tôi có những người bạn cũ. Tôi không thể bán đứng những người
này.”
Quá trễ rồi?
Vậy thì mục đích của bài tham luận ác ôn này là gì? Để hù người Mỹ?
Hay để “chơi” cha con ông Biden? Cái video bài tham luận này của Trạch
Đông Thăng được phổ biến trên truyền thông đại chúng, và đã bị rút ra
ngay. Tuy nhiên, những bản sao của cái video đã tồn tại và đã gây tiếng
vang trên “tờ báo nhỏ” The Epoch Times, trong khi các đại nhật báo, các
hệ thống truyền hình khổng lồ ở Mỹ không tìm đâu ra thúng để che mặt,
nếu họ còn có khả năng biết “đỏ mặt”.
Ngày thứ hai 7 tháng 12, trước mặt những nhà báo này tại Tòa Bạch Ốc,
TT Trump đã nói: “Tôi nghĩ hồ sơ vụ kiện gian lận bầu cử đã hoàn tất. Và
bây giờ chúng tôi nghĩ xem phải làm gì về chuyện đó. Nhưng quý vị sẽ
thấy rất nhiều chuyện lớn xảy trong vài ngày sắp tới.”
“Chuyện lớn” là chuyện gì?
Ký Thiệt

