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Руди Ђулијани, шеф правног тима америчког председника Доналда Трампа, рекао
је како је постојала организована кампања и централизовани план за изборне
преваре коју су водили демократе у градовима на чијем су челу у кључним
државама. Нагласио је да је списак изборних превара у Филаделфији тако велики
да би могао "да напуни библиотеку". Најавио је још тужби, прво у Џорџији као и у
Вирџинији, Новом Мексику и Висконсину.

  

  
  

Сваки искусан тужилац би сугерисао да је постојао план којим је руковођено из једног
центра, да се на различите начине избори покраду, посебно са фокусом на велике
градове које воде демократе

    

“Како је трајало наше истраживање, испоставило се да се не ради о појединачним
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преварама по државама. Образац се понављао у бројним државама, скоро на
идентичан начин. И сваки искусан тужилац би сугерисао да је постојао план којим
је руковођено из једног центра, да се на различите начине избори покраду,
посебно са фокусом на велике градове које воде демократе. И посебно са фокусом
на велике градове у којима постоји дуга историја корупције“, рекао је Ђулијани.

  

Он је посебно указао на Филаделфију у Пенсилванији, где је, како је навео „списак
изборних превара толики да би могао да напуни библиотеку“.

  

“Исто се може рећи и за Детроит“, додао је Ђулијани.

  

„Сваки од тих градова воде демократе, што значи да се могу извући шта год да ураде јер
имају извесни ниво контроле, а сигурно контролишу изборне комисије у потпуности, могу
да контролишу органе реда и на несрећу имају неке судије које су на њиховој страни и
који ће давати смешна и ирационална мишљења, само да би им изашли у сусрет“, тврди
Ђулијани.

  

Он је навео и како је у Пенсилванији забележено 682.770 гласачких листића пристиглих
поштом за које „постоје сведочења да нису преконтролисани у време када су стигли на
бирачка места“.

  

Направили су значајне грешке и ухватили смо их

  

Ђулијани је оптужио изборни штаб Џоа Бајдена да је „направио најбољи тим за изборне
преваре на свету“.

  

“Али направили су значајне грешке и ухватили смо их“, додао је он.

  

Поновио је како је један од начина за изборне преваре био то што републикански
посматрачи нису могли да присуствују бројању гласова.
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“Свака држава има правила о посматрачима, поготово за гласачке листиће послате
поштом. Посебно за њих јер се њима лакше може манипулисати, а да се то не може
исконтролисати“, рекао је Ђулијани.

  
  

Не смемо овим лоповима дозволити да украду изборе. Американци су изабрали Трампа,
не Бајдена који води због лажних гласова. Дајте нам прилику да то докажемо на суду и
хоћемо

    

Шеф Трамповог правног тима објаснио је да је увек било правило да представници
републиканаца и демократа, или других партија ако учествују на изборима, могу да
присуствују отварању коверата са гласачким листићима.

  

“То је једини тренутак када можете да проверите да ли је било манипулисања. Чим се
потврде, коверте се бацају, једино остаје гласачки листић. То значи да је могао да га
пошаље Мики Маус, мртав човек или иста особа 30 пута, а све то се дешавало“, рекао је
Ђулијани.

  

Навео је и да имају на стотине сведока, те да спремају тужбе у Џорџији, највероватније у
Аризони, те да се догодио „веома значајан број оптужби за преваре у Новом Мексику и
Вирџинији“, као и у Висконсину и Невади.

  

Ђулијани најавио још тужби, каже да су лопови украли изборе

  

Ђулијани  је викао на новинаре и рекао да су они требали тражити доказе о изборној
крађи, а не лажно извештавати како доказа нема.

  
  

Giuliani says he has has obtained affidavits to support that at 4:30am a truck pulled up to the
Detroit center where they were counting ballots & dropped an estimated 60K to 100K ballots
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that voted for Biden only. Many of them were triple counted in the machines. pic.twitter.com/Ib
4rMIheOT

  — Breaking911 (@Breaking911) November 19, 2020    

Према његовим речима у Мичиген су стизали гласови у камионима. Рекао је да ће
Трампова кампања сутра поднети тужбу у Џорџији и додао да ће вероватно исто бити и
у Вирџинији, Новом Мексику, а можда и Висконсину.

  

“Не смемо овим лоповима дозволити да украду изборе. Американци су изабрали Трампа,
не Бајдена који води због лажних гласова. Дајте нам прилику да то докажемо на суду и
хоћемо”, закључио је Ђулијани.

    

Доналд Трамп: Повукли смо тужбу у Мичигену јер смо победили

  

Повукли смо тужбу зато што смо победили, објаснио је амерички председник Доналд
Трамп зашто је повучена тужба за изборне нерегуларности у Мичигену.

  

Амерички председник то је објавио на свом Твитер налогу.

  
  

We withdrew because we won! https://t.co/aMoNQXEj4z

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020    

Раније је Трампов правни тим повукао тужбу у вези са пребројавањем гласова у
Мичигену.

  

То је објавио Трампов адвокат Руди Ђулијани.

  

 “Повлачење тужбе у Мичигену је резултат онога што смо тражили, а то је да се спречи
превремено потврђивање изборних резултата у округу Вејн пре него што грађани буду
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уверени да је сваки легалан глас пребројан, а нелегалан одбачен“, навео је у саопштењу
Ђулијани.

  

Мичиген је једна од спорних држава, где је Трампов тим тврдио да је било изборних
нерегуларности.

  
  

pic.twitter.com/lJa6syVoqN

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020   
  

Look at this in Michigan! A day AFTER the election, Biden receives a dump of 134,886 votes at
6:31AM! https://t.co/CTDaWTNs29 pic.twitter.com/nSmc2olraF

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2020    

Поред Мичигена, Трамп се огласио и о поновном пребројавању гласова у Џорџији.

  

Он је поделио видео-снимак на ком републикански конгресмен из те државе наводи како
се бројеви „крећу у председникову корист“.

  

(Агенције)
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