TT Trump Không Muốn Trì Hoãn cuộc Bầu Cử 2020
Tổng thống Donald Trump cho biết ông không muốn trì hoãn cuộc bầu
cử tổng thống vào tháng 11, vài giờ sau khi ông khơi dậy nhiều thái
độ khác nhau về nghị trì hoãn cuộc bầu cử, Epoch Times đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà
Trắng ngày 30/7/2020:
“Tôi không muốn trì hoãn. Tôi muốn có cuộc bầu cử,”.
Sáng 29/7, ông Trump đã lên Twitter phản đối việc bỏ phiếu qua
thư, nói rằng nó sẽ biến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 thành
cuộc bầu cử không chính xác và gian lận nhất trong lịch sử. Ông viết: “Đó sẽ là một điều xấu hổ lớn cho
Mỹ. Hãy trì hoãn bầu cử cho đến khi mọi người có thể bỏ phiếu đúng cách, an toàn và đảm bảo?”
Các thành viên Quốc hội cho biết ông Trump không có quyền trì hoãn cuộc bầu cử và nhiều người đã phản
đối bất kỳ sự chậm trễ nào có thể xảy ra. “Không, chúng tôi sẽ không trì hoãn cuộc bầu cử,” Thượng nghị sĩ
bang Wyoming – John Barrasso nói trong một lần xuất hiện trên truyền hình. Thượng nghị sĩ bang Connecticut
– Richard Blumenthal tại Tòa án đã cáo buộc ông Trump đề xuất “sự trì hoãn vô thời hạn, để ông nắm quyền
vô thời hạn.”
Bỏ phiếu qua thư tức là cử tri nhận phiếu bầu và gửi lại bằng thư. Bỏ phiếu vắng mặt cũng như vậy. Cử tri
không có mặt trực tiếp tại các địa điểm bỏ phiếu.

Một nhân viên bầu cử cho các lá phiếu vào một máy đếm tốc độ cao để đếm phiếu bầu tại văn phòng bầu cử
quận Utah ngày 30/6/2020.
Các cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống của họ vào thùng phiếu tại Cuộc bầu cử Quận King ở thành phố Renton,
Washington vào ngày 10/3/2020.
Dù muốn cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3/11, Tổng thống Trump vẫn quan tâm đến phương thức bỏ phiếu
hơn.
“Tôi cũng không muốn phải chờ đợi 3 tháng và sau đó phát hiện ra các lá phiếu đều bị thiếu và cuộc
bầu cử sẽ không có ý nghĩa gì. Đó là những gì mà những gì sắp xảy ra, Steve. Đó là lẽ thường tình, và
mọi người đều biết điều đó. Người thông minh biết điều đó. Những người ngu ngốc có thể không biết
điều đó. Và một số người không muốn nói về nó, nhưng họ biết điều đó,” ông nói với các phóng viên.
“Bạn có muốn chứng kiến sự thay đổi ngày tháng này không? Không. Nhưng tôi không muốn chứng
kiến một cuộc bầu cử gian lận. Cuộc bầu cử này sẽ là cuộc bầu cử nghiêm ngặt nhất trong lịch sử,”
ông nói thêm.

Một số bang đang đấu tranh đòi trả lại kết quả từ các cuộc bầu cử được tiến hành chủ yếu bằng thư, như New
York – khu vực này có thể chiếm 1/5 phiếu bầu, theo tài liệu của hội đồng bầu cử. Hội đồng bầu cử cấp tiểu
bang và thành phố đã không trả lời yêu cầu bình luận. Tại California, hơn 100.000 phiếu bầu trong thư đã bị từ
chối chỉ trong tháng 3/2020.
Tom Fitton – Chủ tịch của tổ chức Judicial Watch nói với Epoch Times hồi đầu năm nay rằng “sự vắng mặt
[của cử tri] và bỏ phiếu qua thư là phương tiện bầu cử dễ bị ăn gian nhất.”
“Đó là lý do khi bạn không bỏ phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu và bạn có những lá phiếu bầu TT được
truyền qua thư, điều này làm tăng cơ hội gian lận và đe dọa cử tri”
Các vụ kiện vụ bỏ phiếu bằng thư từ do chiến dịch Trump đang là thách thức đối với việc mở rộng bỏ phiếu ở
Pennsylvania, và đang chờ phán quyết tòa án. Tổng chưởng lý William Barr, xuất hiện trước các nhà lập pháp
ở Washington hôm 25/7 đã bảo vệ những bình luận gần đây rằng nước ngoài có thể tạo phiếu bầu giả nếu
tiến hành bỏ phiếu qua thư. Ông Barr thừa nhận ông không có bằng chứng cho lời nói của ông. “Nhưng tôi
có lối suy xét hợp lý” ông nói với Dân biểu Mary Gay Scanlon, người đã lập luận rằng những lo ngại như vậy
là thái quá.
Xuất hiện trên Fox & Friends vào sáng 31/7, trợ lý Nhà Trắng – Stephen Miller cho biết ông Trump đã “khiến
cả nước chú ý đến vấn đề thảm khốc của các lá phiếu phổ thông gửi qua thư.”
“Đây là một điều gây sốc cho mọi người: không một ai gửi phiếu bầu qua thư bầu mang danh tính của
người nhận. Không ai kiểm tra xem họ có phải là công dân Mỹ không. Hãy suy nghĩ về điều này,”
ông nói tiếp.
(Epoch Times)
Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã huy động được 266
triệu USD trong quý II, trong đó riêng tháng 6 là 131 triệu USD, một ủy ban hỗn hợp cho biết hôm 1/7.
(Theo Reuters, số tiền gây quỹ tháng 6 là 131 triệu đô la,
con số hàng tháng lớn nhất năm 2020 trong chiến dịch
tranh cử của ông Trump.
Các số liệu gây quỹ của ủy ban cho thấy chiến dịch
tranh cử của ông Trump vẫn đang tăng trưởng bất
chấp thiệt hại về kinh tế và sức khỏe do đại dịch Vũ
Hán, và các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc
trên toàn quốc làm gián đoạn cuộc sống của người Mỹ.
Theo ủy ban hỗn hợp, số liệu gây quỹ cho thấy khả năng
huy động tiền trực tuyến và gây quỹ cơ sở của ông
Trump. Vì ông chỉ có thể tổ chức 2 buổi gây quỹ trực tiếp trong quý do ảnh hưởng của đại dịch
“Số tiền gây quỹ kỷ lục trong tháng 6 của chiến dịch tranh cử Trump đã chứng minh rằng mọi người đang bỏ
phiếu bằng ví của họ, và sự ủng hộ nhiệt tình đối với đợt tái bầu cử của Tổng thống Trump đang gia tăng”,
Brad Parscale, Giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump 2020 nói.
“Không ai hào hứng với Joe Biden, đó là lý do tại sao ông phải phụ thuộc quá nhiều vào những người
đại diện như Barack Obama và giới thượng lưu Hollywood cấp tiến. Ngược lại, Tổng thống Trump đang
kiếm sự ủng hộ từ những dân Mỹ thực trên toàn quốc, những người đã gặt hái được lợi ích trong chính sách
Người Mỹ Trước Tiên (America First)”, ông Parscale nói thêm.
Trump và Đảng Cộng hòa đã kết thúc quý 2 với hơn 295 triệu USD tiền mặt, ủy ban cho biết.
TT Donald Trump sẽ đắc cử nhờ Thành phần da trắng thầm lặng.


Trước đây hai tuần 7/15/2020, cụ Biden với sự tiếp tay của TT Obama, đã có cuộc vận động gây quỹ
trên mạng và thu được xấp xỉ 11 triệu đô ( 5 ngày).



Một tuần sau 7/22/2020, TT Trump cũng đã có một cuộc vận động tương tự, và đã thu tiền vận động
tranh cử gấp hai lần cụ Biden. Hơn 300.000 người đã đóng góp hơn 20 triệu đô cho TT Trump trong
đúng một ngày.

Đây là dấu hiệu lên tiếng của khối đa số thầm lặng.

