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Zhrnutie

Táto správa hodnotí spravodlivosť a integritu prezidentských volieb do roku 2020 skúmaním šiestich rozmerov údajných 

nezrovnalostí vo voľbách v šiestich kľúčových štátoch bojiska. Dôkazy použité na vykonanie tohto posúdenia zahŕňajú viac ako 

50 žalôb a súdnych rozhodnutí, tisíce čestných vyhlásení a vyhlásení, 1 svedectvá na rôznych miestach štátu, publikované 

analýzy expertných skupín a právnych centier, videá a fotografie, verejné komentáre a rozsiahle spravodajstvo z tlače.

Matica uvedená nižšie naznačuje, že došlo k významným nezrovnalostiam vo všetkých šiestich štátoch bojiska a vo všetkých 

šiestich dimenziách volebných nezrovnalostí. Toto zistenie dodáva dôveryhodnosť tvrdeniu, že voľby mohli byť ukradnuté 

prezidentovi Donaldovi J. Trumpovi.

Zo zistení tejto správy je možné vyvodiť, čo mohla byť koordinovaná stratégia na efektívne zostavenie volebného 

balíka proti lístku Trump-Pence. Pozorované vzorce volebných nezrovnalostí sú skutočne konzistentné vo 

všetkých šiestich štátoch bojiska, ktoré navrhujú koordinovanú stratégiu, ktorá umožní, ak nekradne voľby priamo, 

strategicky zahrať volebný proces tak, aby „napchala volebnú urnu“ a nespravodlivo nakloniť hracie pole v 

prospech tiketu Biden-Harris. Medzi vrcholné zistenia tejto správy patria:

• Váha dôkazov a vzory nezrovnalostí sú také, že je nezodpovedné, aby ktokoľvek - najmä médiá hlavného 

prúdu - tvrdili, že „neexistujú dôkazy“ o podvodoch alebo nezrovnalostiach.

• Predmetné hlasovacie lístky z dôvodu zistených nezrovnalostí vo voľbách sú viac ako dostatočné na to, aby zmenili výsledok 

v prospech prezidenta Trumpa, ak by aj relatívne malá časť týchto hlasovacích lístkov bola považovaná za nezákonnú.
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• Všetkých šesť štátov bojiska vykazuje najviac alebo všetkých šesť dimenzií volebných nezrovnalostí. Každý štát má 

však jedinečnú kombináciu problémov, ktoré možno považovať za „najdôležitejšie“. Inými slovami, pre všetky štáty 

bojiska sú charakteristické rovnaké alebo podobné volebné nezrovnalosti; ale rovnako ako Tolstého nešťastné rodiny, 

každý stav bojiska je odlišný svojím spôsobom volebných nezrovnalostí.

• Išlo o krádež tisícmi rezov naprieč šiestimi dimenziami a šiestimi stavmi bojiska, a nie o jedinú volebnú 

nezrovnalosť „striebornej guľky“.

• Keď odmietnu vyšetrovať rastúci počet oprávnených sťažností, protitrumpovské médiá a cenzúra 

sociálnych médií sa podieľajú na ochrane americkej verejnosti pred pravdou. Toto je nebezpečná hra, 

ktorá súčasne podkopáva dôveryhodnosť médií a stabilitu nášho politického systému a republiky.

• Tí novinári, experti a politickí vodcovia, ktorí sa teraz podieľajú na tom, čo sa stalo Bidenom 

Whitewashom, by mali uznať šesť dimenzií volebných nezrovnalostí a vykonať príslušné vyšetrovanie s 

cieľom zistiť pravdu o voľbách do roku 2020. Ak sa tak nestane pred dňom inaugurácie, riskujeme, že sa 

k moci dostane nelegitímny a nelegálny prezident, ktorému chýba podpora veľkej časti amerického ľudu.

• Neúspech v agresívnom a úplnom vyšetrení šiestich rozmerov volebných nezrovnalostí hodnotených v tejto správe 

je signálovým zlyhaním nielen našich protitrumpovských mainstreamových médií a cenzúry sociálnych médií, ale aj 

legislatívnych a súdnych zložiek.

o Republikánski guvernéri v Arizone a Gruzínsku spolu s republikánskymi väčšinou v oboch 

komorách štátnych zákonodarných zborov piatich zo šiestich štátov bojiska - Arizony, 

Gruzínska, Michiganu, Pensylvánie a Wisconsinu 2 - mali právomoc aj príležitosť preskúmať 

šesť rozmerov volebných nezrovnalostí uvedených v tejto správe. Títo politici, vädnúci pod 

silným politickým tlakom, napriek tomu zlyhali vo svojich ústavných povinnostiach a 

zodpovednostiach - a tým zlyhali tak svoje štáty, tento národ, ako aj svoju stranu.

o Štátne súdy aj federálne súdy vrátane Najvyššieho súdu zlyhali

Američania odmietajú primerane rozhodovať o volebných nezrovnalostiach, ktoré pred nimi 

boli. Ich zlyhania predstavujú veľké riziko pre Americkú republiku.

• Ak tieto volebné nezrovnalosti nebudú úplne vyšetrené pred Dňom inaugurácie a tým im bude účinne umožnené obstáť, vystavuje sa 

tento národ reálnemu riziku, že už nikdy nebude môcť mať spravodlivé prezidentské voľby - preteky Senátu, ktoré sa uskutočnia 

nižšie ako hlasovanie, sú naplánované na 5. januára v Gruzínsko je počiatočným testovacím prípadom tohto hroziaceho rizika.
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I. úvod

Úderom polnoci v deň volieb sa prezident Donald J. Trump ukázal na najlepšej ceste k dosiahnutiu druhého volebného 

obdobia. Už bol zámkom na víťazstvo na Floride aj v Ohiu; a žiaden republikán nikdy nevyhral prezidentské voľby bez 

víťazstva v Ohiu, zatiaľ čo iba dvaja demokrati vyhrali prezidentské voľby bez víťazstva na Floride. 3

Vstupenka Trump-Pence mala súčasne značné a zdanlivo neprekonateľné prvenstvo v Gruzínsku, Pensylvánii, Michigane a 

Wisconsine. Ak by sa tieto vedenie udržalo, tieto štyri kľúčové bojiskové štáty by poháňali prezidenta Trumpa k rozhodujúcemu 

víťazstvu vo volebnom kolégiu od 294 do 244 rokov.

Krátko po polnoci, keď sa do tohto počtu začala dostávať záplava hlasovacích lístkov a listov neprítomných, začala Trumpova červená vlna 

víťazstva meniť Joeho Bidena na modrého. Pri zostavovaní týchto hlasovacích lístkov pre poštu a neprítomnosť sa veľké potenciálne príležitosti 

prezidenta v Gruzínsku, Pensylvánii, Michigane a Wisconsine jednoducho stratili v slabých potenciálnych kandidátoch.

O polnoci 3. novembra večer a ako ukazuje tabuľka 1, prezident Trump predbehol viac ako 110 000 hlasov vo 

Wisconsine a viac ako 290 000 hlasov v Michigane. V Gruzínsku bol jeho náskok ohromných 356 945; a viedol v 

Pensylvánii o viac ako pol milióna hlasov. Do 7. decembra by sa však tieto široké Trumpove potenciálne zákazky 

zmenili na Bidenove tenké elektródy -

11 779 hlasov v Gruzínsku, 20 682 hlasov vo Wisconsine, 81 660 hlasov v Pensylvánii a 154 188 hlasov v Michigane.

Tabuľka 1: Trumpov červený príliv zmení farbu Biden na modrú

Rovnako zaujímavý príbeh sa odohrával v Arizone a Nevade. Zatiaľ čo Joe Biden mal v predvolebnej noci náskok v týchto 

dvoch ďalších štátoch bojiska - o niečo viac ako 30 000 hlasov v Nevade a menej ako 150 000 hlasov v Arizone, interné 

prieskumy Trumpovej kampane predpovedali, že prezident tieto medzery prekoná, keď sa spočítajú všetky hlasy. Toto sa 

samozrejme nikdy nestalo.

V nadväznosti na tento ohromujúci obrat Trumpovho majetku vypukla národná búrka nad spravodlivosťou a 

integritou jednej z najposvätnejších amerických inštitúcií - nášho systému prezidentských volieb. Kritici pravice a 

republikánskej strany - vrátane samotného prezidenta Trumpa - obvinili, že voľby boli ukradnuté. Tieto 

usvedčujúce obvinenia podporili viac ako 50 súdnymi spormi, 4 tisíce podporných čestných vyhlásení a vyhlásení a 

zdanlivo usvedčujúcich videí, fotografií a účtov z prvej ruky so všetkým možným šikanovaním. 5
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Kritici ľavice a Demokratickej strany na druhej strane odmietli tieto obvinenia ako kyslé hrozno kňučiaceho 

porazeného. Niektorí z týchto kritikov úplne odmietli akýkoľvek podvod, zneužitie úradnej moci alebo zneužitie 

právomocí. Iní pripustili, že aj keď niektoré volebné nezrovnalosti mohli existovať, usilovne trvajú na tom, že 

tieto nezrovnalosti nie sú natoľko významné, aby zvrátili voľby.

Podobný Battle Royale zúri medzi veľkými protitrumpovskými segmentmi takzvaných „mainstreamových“ médií a 

alternatívnych konzervatívnych spravodajských služieb. V rámci protitrumpovskej mainstreamovej mediálnej 

diaspóry - ktorá zahŕňa najvýznamnejšie tlačené publikácie ako New York Times a Washington Post a siete 

káblovej televízie ako CNN a MSNBC - sa požaduje, aby prezident Trump voľby povolil.

Rovnaké hlasy proti Trumpovi rovnako rýchlo odsúdili alebo zdiskreditovali kohokoľvek - najmä kohokoľvek v 

ich vlastnom kruhu -, ktorý si trúfa preskúmať, čo sa môže stať najväčším politickým škandálom v amerických 

dejinách. Sociálne médiá ako Facebook, Twitter a YouTube takisto aktívne a neúnavne cenzurujú každého, 

kto sa odváži spochybniť výsledky volieb.

Naproti tomu alternatívne spravodajské služby, primárne spojené s americkým konzervatívnym hnutím, poskytli 

rozsiahle a dôkladné pokrytie mnohých otázok podvodov, zneužitia úradnej moci a iných nezrovnalostí, ktoré vychádzajú 

na povrch. Z filmu War Room Pandemic od Steve Bannona 6 a John Solomon's Just the News 7 na národný impulz 

Raheema Kassama, 8 na Newsmax, 9 a One America News Network, 10 Američania hladní po faktoch a zlomovom vývoji 

boli schopní nájsť také kritické informácie iba sledovaním tohto alternatívneho pokrytia.

To, že americká verejnosť nekupuje to, čo predáva Demokratická strana a protitrumpovské médiá a sociálne médiá, je 

zrejmé z prieskumov verejnej mienky. Napríklad podľa nedávneho prieskumu Rasmussena: „Šesťdesiatdva percent (62%) 

republikánov tvrdí, že je to„ veľmi pravdepodobné, že demokrati ukradli voľby ““, zatiaľ čo tento názor má 28% nezávislých a 

17% demokratov. 11

Ak v skutočnosti vyjdu najavo presvedčivé dôkazy preukazujúce, že voľby boli skutočne ukradnuté po a fait accompli Po 

inaugurácii, ako krajina, vystavujeme sa skutočnému riziku, že samotné centrum našej veľkej americkej únie neudrží.

Povedané inak, ak najväčšia demokracia vo svetových dejinách nemôže viesť slobodné a spravodlivé voľby a ak 

väčšina mainstreamových médií v tejto krajine nebude ani úplne skúmať, čo sa stáva rastúcou kopou dôkazov 

spochybňujúcich voľby Výsledkom je malá šanca, že naša demokracia a táto republika prežijú, ako vieme. Je 

preto veľmi dôležité, aby sme sa dostali k podstate tejto záležitosti. To je účelom tejto správy.
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II. Šesť dimenzií volebných nezrovnalostí v šiestich štátoch bojiska

Táto správa hodnotí spravodlivosť a integritu prezidentských volieb do roku 2020 v šiestich kľúčových štátoch bojiska, kde má 

demokratický kandidát Joe Biden štíhly náskok a výsledky sú stále predmetom horúcich sporov. Ako je zdokumentované v 

rozsiahlych vysvetlivkách, dôkazy použité na vykonanie tohto posúdenia zahŕňajú viac ako 50 súdnych sporov a súdnych 

rozhodnutí, tisíce čestných vyhlásení a vyhlásení, svedectvá predložené na rôznych miestach štátu, publikované správy a 

analýzy expertných skupín a právnych centier, videozáznamy a fotografie, verejné komentáre a účty z prvej ruky a rozsiahle 

spravodajstvo z tlače.

Z preskúmania a analýzy týchto dôkazov bolo identifikovaných a vyhodnotených šesť hlavných dimenzií údajných nezrovnalostí vo 

voľbách v jednotlivých štátoch v šiestich kľúčových štátoch bojiska: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia a Wisconsin. 

Medzi týchto šesť dimenzií patria priame podvody s voličmi, nesprávna manipulácia s hlasovacími lístkami, napadnuteľné chyby v 

procese, porušenia doložky o rovnakej ochrane, nezrovnalosti v hlasovacích automatoch a významné štatistické anomálie.

Matica v tabuľke 2 poskytuje prehľad prítomnosti alebo neprítomnosti každej zo šiestich dimenzií údajných volebných 

nezrovnalostí v každom zo šiestich štátov bojiska. V stĺpci 1 je uvedený zoznam všetkých šiestich dimenzií, údajné 

víťazné rozpätie v Bidene a možné nelegálne hlasovacie lístky z dôvodu volebných nezrovnalostí. Stĺpce 2 až 7 v matici 

potom označujú prítomnosť alebo neprítomnosť volebných nezrovnalostí v danom štáte.

Upozorňujeme, že začiarknutie v bunke matice naznačuje, že existuje rozšírený dôkazy v danom štáte o konkrétnej dimenzii volebnej 

nezrovnalosti, zatiaľ čo hviezda naznačuje, že ich je minimálne niektoré dôkazy.

Tabuľka 2: Údajné volebné nezrovnalosti v roku 2020 v šiestich štátoch bojiska
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Z matice okamžite vyčnievajú dva kľúčové body. Po prvé, významné nezrovnalosti sa zdajú byť všadeprítomné v 

šiestich štátoch bojiska. Iba v Arizone nedochádza k zjavnému rozšíreniu nesprávneho hlasovania, zatiaľ čo iba v 

Pensylvánii chýbajú významné štatistické anomálie. Zvyšok matice v tabuľke 2 je morom začiarknutí a občasných 

hviezd.

Po druhé, ak sa porovná údajné rozpätie víťazstva Bidenu v stĺpci 7 obrázku s možnými nelegálnymi hlasovacími lístkami v 

stĺpci 8, malo by byť zrejmé, že počet možných nelegálnych hlasovacích lístkov

trpaslíci údajné víťazné rozpätie Bidenu v piatich zo šiestich štátov.

Napríklad údajná marža víťazstva Bidenu v Nevade je 33 596 hlasov, počet predmetných hlasovacích lístkov je však viac ako 

trojnásobok. V Arizone, ktorá má najtesnejší údaj o víťazstve Bidenu s 10 457 hlasmi, je takmer 10-násobok počtu možných 

nelegálnych hlasovacích lístkov; a pomer údajného Bidenovho hlasovania, ktorý vedie k možným nelegálnym hlasovacím 

lístkom, je pre Gruzínsko ešte vyšší.

Výnimkou z pravidla je iba Michigan. Nie je to tak preto, že je pravdepodobné, že pôjde o skutočnú výnimku, ale jednoducho preto, že 

stále nie sú k dispozícii dostatočné odhady toho, ako sa rôzne typy nezrovnalostí v Michigane premietnu do možných nezákonných 

hlasov.

Je zrejmé, že na základe tejto matice si americký ľud zaslúži definitívnu odpoveď na otázku, či boli tieto voľby 

ukradnuté Donaldovi J. Trumpovi. Ak nebude dôkladné vyšetrovanie pred Dňom inaugurácie, bude visieť mračno a 

škvrna nad tým, čo bude veľa Američanov vnímať ako nelegitímnu Bidenovu administratívu.

Nasledujúcich šesť častí tejto správy podrobnejšie skúma každú zo šiestich dimenzií údajných volebných nezrovnalostí.
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III. Priamy volebný podvod

Priamy podvod voličov siaha od rozsiahlej výroby falošných hlasovacích lístkov, podplácania a mŕtvych voličov po hlasovacie 

lístky odovzdané neoprávnenými voličmi, ako sú zločinci a nelegálni cudzinci, hlasovacie lístky započítané viackrát a nelegálni 

voliči mimo štátu. Tabuľka 3 poskytuje prehľad šiestich stavov bojiska o rôznych druhoch priamych podvodov s voličmi, ktoré sa 

údajne vyskytujú.

Tabuľka 3: Podvody s priamymi voličmi v prezidentských voľbách v roku 2020

Z obrázku vidíme, že vo všetkých šiestich štátoch môžu byť rôzne typy podvodov. Poďme presnejšie definovať každý z 

týchto rôznych typov podvodov pomocou príkladov, ktoré majú skôr ilustračný ako vyčerpávajúci charakter.

Podplácanie

V súvislosti s podvodmi s voličmi úplatok sa týka korupčného vyzývania, prijatia alebo prevodu hodnoty výmenou za úradný zásah, ako je 

napríklad registrácia voliča alebo hlasovanie pre preferovaného kandidáta. 12 Prinajmenšom v Nevade sa vyskytuje prípad slam dunk, že k 

takémuto úplatku došlo.

Čo je na prípade Nevady také ohromujúce, je drzé nerešpektovanie našich federálnych zákonov o úplatkoch. V štáte Silver sa 

zdá, že v snahe organizovanom Bidenovou kampaňou domorodí Američania svoje hlasy nevymenili za kúsky striebra, ale skôr 

za darčekové karty Visa, šperky a ďalšie „lupy“. 13

Podľa Epoch Times sa takéto schémy kupovania hlasov mohli vyskytnúť aj v ďalších ôsmich štátoch vrátane 

Arizony a Wisconsinu. 14
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Výroba falošných hlasovacích lístkov a zničenie skutočných hlasovacích lístkov

Výroba falošných hlasovacích lístkov zahŕňa podvodné predloženie hlasovacích lístkov v mene kandidáta; a jedným z najviac 

znepokojujúcich príkladov možnej výroby falošných hlasovacích lístkov je vodič nákladného vozidla, ktorý v čestnom vyhlásení tvrdil, že 

v New Yorku vyzdvihol veľké debny s hlasovacími lístkami a doručil ich do volebných miestností v Pensylvánii. 15 Môže sa jednať o viac 

ako 100 000 hlasovacích lístkov, čo je dosť falošných hlasovacích lístkov, ktoré stačili na to, aby sa zmenili voľby do Bidenu v štáte 

Keystone.

Rovnako v Pensylvánii existuje aj vyhlásenie a fotografia, ktorá naznačuje, že pracovník prieskumu použil nezabezpečenú 

jednotku USB flash na vyhodenie neobvykle veľkej vyrovnávacej pamäte hlasov do strojov na zostavovanie hlasov. Výsledné 

tabuľky nezodpovedali korešpondenčným lístkom naskenovaným do strojov. 16

Pravdepodobne najvýraznejší príklad možnej výroby falošných hlasovacích lístkov v mene Joea Bidena sa mohol vyskytnúť v 

State Farm Arena v Atlante v štáte Georgia. Možných páchateľov sa podarilo chytiť in flagrante delicto na sledovacom videu.

V jednej verzii tohto príbehu boli pozorovatelia a pozorovatelia prieskumov, ako aj médiá vyzvaní, aby odišli uprostred noci po 

podozrivom úniku vody. Len čo bola miestnosť vyprataná, niekoľko volebných úradníkov vytiahlo spod prehozeného stola veľké 

škatule s hlasovacími lístkami. Potom pokračovali v zostavovaní tabuľky s počtom falošných vyrobených hlasovacích lístkov, ktoré 

sa odhadovali na desaťtisíce. 17

Upozorňujeme, že po spracovaní týchto hlasov je možné zreteľne pozorovať veľký nárast Bidenových hlasov po tabuľkách týchto 

hlasovacích lístkov. 18

Napriek tomu, čo sa javí ako presvedčivé dôkazy o možnom trestnom čine, sa v protitrumpovskej mediálnej diaspóre objavilo 

množstvo príbehov, ktoré odmietali akékoľvek obavy. Podľa týchto príbehov o vápne išlo o pravidelné a povolené volebné 

urny, pozorovatelia v médiách neboli požiadaní, aby odišli, ale jednoducho odišli sami, a je úplne prijateľné počítať hlasovacie 

lístky v prípade neprítomnosti pozorovateľov. 19 Alebo to tak ide.

Je to samozrejme presne ten druh incidentu, ktorý by mal plne vyšetrovať tak gruzínsky generálny prokurátor, 

ako aj federálne ministerstvo spravodlivosti. Stále však nie je jasné, či takéto vyšetrovania prebiehajú. 

Samotná videonahrávka medzitým, bez adekvátneho vysvetlenia, prispela k súčasnej atmosfére skepsy okolo 

spravodlivosti a integrity volieb.

Na záver ako príklad možného zničenie legálne odovzdaných skutočných hlasovacích lístkov existuje toto tvrdenie zo súdneho sporu 

podaného na Okresnom súde Spojených štátov pre okres Arizona: Žalobcovia tvrdia, že viac ako 75 000 hlasovacích lístkov 

neprítomných bolo nahlásených ako nevrátených, keď boli skutočne vrátené. Tieto neprítomné hlasovacie lístky boli potom buď stratené 

alebo zničené (v súlade s obvineniami o zničení Trumpa) alebo boli nahradené prázdnymi hlasovacími lístkami vyplnenými volebnými 

pracovníkmi alebo inými tretími stranami. 20
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Zneužitie voličov na neurčito

Voliči bez ohraničenia sú tí voliči, ktorí nemôžu voliť osobne pre vysoký vek alebo zdravotné postihnutie. S takto 

neobmedzene obmedzenými voličmi sú spojené dva typy možného zneužitia.

Prvý druh zneužívania zahŕňa vykorisťovanie starších alebo chorých ľudí účinným únosom ich identity a hlasov. 

Napríklad v Gruzínsku rodina staršieho muža v zariadení s opatrovateľskou službou zistila, že bol požiadaný o 

zaslanie hlasovacieho lístka a bol predložený pod jeho identifikačnou identitou voliča, napriek tomu to bolo bez 

jeho súhlasu. 21 V podobnej situácii v Pensylvánii išli dvaja rodičia a ich dcéra, ktorí majú Downov syndróm, voliť 

osobne a zistili, že pre dcéru bol požiadaný a odovzdaný hlasovací lístok bez jej súhlasu. 22

Druhý druh neobmedzene obmedzeného zneužívania voličov je oveľa dôslednejší, prinajmenšom v štáte Wisconsin. Kľúčovým 

tvrdením uvádzaným v niekoľkých súdnych spisoch je, že „voliči zlej viery“ registrovaní ako „neurčito ohraničení“ zámerne porušili 

„volebný zákon vo Wisconsine, aby obišli požiadavky na identifikáciu fotografií týkajúce sa volebnej integrity“. Stručne povedané, 

mohli hlasovať bez toho, aby preukázali identifikačnú fotografiu voliča, a preto podstúpili oveľa menej prísnu kontrolu totožnosti, 

ako by sa za iných okolností vykonalo.

K tomuto zneužitiu došlo podľa jedného tlačového účtu po tom, čo „úradníci v okresoch Dane a Milwaukee ponúkli nezákonné rady, 

ktoré nabádali jednotlivcov k tomu, aby používali neobmedzený vek ako spôsob, ako ignorovať štátnu požiadavku na preukaz totožnosti 

s fotografiou.“ 23 Trumpova strana to správne označila za otvorenú výzvu na podvod; a príbehy a obrázky, ktoré obsahujú veľa voličov z 

Wisconsinu, ktorí sa zaregistrovali ako neurčito ohraničení, ale bolo vidno, že sa tiež zúčastňujú svadieb, jazdia na bicykloch, idú na 

dovolenku a inak môžu byť krome obmedzeného. 24

Tu je to najdôležitejšie pri tomto konkrétnom type volebných podvodov: V nadväznosti na rozšírenú definíciu 

neobmedzene obmedzených voličov - definícia, ktorá vládla legálne nesprávne Najvyšší súd vo Wisconsine 25 - počet 

neobmedzene obmedzených voličov vzrástol tesne pod

70 000 voličov v roku 2019 a viac ako 200 000 v roku 2020. 26 Tento prírastok 130 000 hlasov nových voličov na neurčito obmedzených vo voľbách 

je viac ako päťnásobok marže víťazstva Bidenu vo Wisconsine.

Neoprávnení voliči a voliči, ktorí volili vo viacerých štátoch

Neoprávnení voliči zahŕňajú zločincov považovaných za neoprávnených, maloletých občanov, neregistrovaných voličov, nelegálnych cudzincov, 

nelegálnych voličov mimo štátu a voličov, ktorí ako adresu používajú poštovú schránku. 27

V súdnom spore, ktorý podal právny tím pre kampaň Trump, vedúci právnik Ray Smith poskytol zoznam viac ako 70 000 

údajne neoprávnených voličov, ktorí vo voľbách v roku 2020 hlasovali v Gruzínsku. 28 Zdá sa, že aj v Gruzínsku viac ako 20 

000 ľudí podalo vláde štátu Gruzínsko formulár Oznámenie o zmenenej adrese alebo malo iné náznaky vysťahovania sa zo 

štátu. Zdá sa však, že títo zjavne neoprávnení voliči z iných krajín zostali na zozname voličov a hlasovali vo voľbách v roku 

2020. 29

Ako ďalšie údajové body týkajúce sa neoprávnených voličov mimo štátu existujú tieto: Medzi hlasovaním v 

Pensylvánii priznalo 80 až 100 samozvaných členov združených v Black Lives Matter z iných štátov. 30
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Čo sa týka tých voliči, ktorí volia vo viacerých štátoch, jedna žaloba tvrdí, že v Nevade bolo od voličov, o ktorých bolo známe, že 

hlasovali v iných štátoch, prijatých zhruba 15 000 hlasovacích lístkov alebo listov neprítomných. 31 Tu je užitočné poznamenať, že v 

Nevade údajne neboli pracovníci prieskumu dôslední vo svojich postupoch, keď kontrolovali voličov pri hlasovaní o tom, či ako dôkaz 

o oprávnenosti zaregistrovať sa do volieb prijali identifikáciu voličov v Kalifornii alebo v Nevade. 32

Mŕtvi voliči a voliči duchov

Podľa rozsiahlych dôkazov došlo k prekvapivému počtu hlasovacích lístkov odovzdaných zosnulým voličom v niekoľkých 

kľúčových štátoch bojiska, čo vyvolalo jednu švihnutie, čo sa týka klasického filmu Brucea Willisa, išlo o voľby „šiesteho 

zmyslu“ - vidím mŕtvych ľudí hlasovanie.

Napríklad v Pensylvánii sa štatistickou analýzou uskutočnenou priraďovaním voličov k Trumpovej kampani k verejným 

nekrológom zistilo, že sa zdá, že viac ako 8 000 potvrdených mŕtvych voličov úspešne odovzdáva poštové lístky. 33 

V Gruzínsku - zdôrazňuje kritickú úlohu, aká je daná

Pri rozhodovaní o výsledku môže hrať kategória volebných nezrovnalostí - odhadovaný počet údajných zosnulých osôb, ktoré 

odovzdávajú hlasy, sa takmer presne rovná Bidenskému víťaznému rozpätiu.

Podľa jedného z účtov z prvej ruky ponúkaných v deklarácii v Michigane počítačoví operátori vo volebných miestnostiach 

v Detroite ručne pridávali mená a adresy tisícov hlasovacích lístkov, aby mohli voliť tabuľkové systémy s voličmi, ktorí 

mali dátum narodenia v roku 1900. 34 A v Nevade videl vdovec od roku 2017, že jeho zosnulá manželka úspešne 

odovzdala hlasovací lístok 2. novembra 2020, tri a pol roka po jej smrti. 35

Tu by mohlo byť užitočné poznamenať, že mŕtvi voliči hrali rozhodujúcu úlohu pri krádeži volieb od Richarda Nixona, 

krádeže, ktorú zorganizoval starosta Richard Daley a jeho politická mašinéria v Chicagu. Podľa jednej správy „bolo 

odovzdaných viac ako 3 000 hlasov na mená mŕtvych ľudí a viac ako 31 000 hlasov hlasovalo dvakrát na rôznych 

miestach v meste.“ Víťazná marža prezidenta Kennedyho v Illinois bola necelých 9 000 hlasov.

Na prednej strane „Duchový volič“ je „Duchový volič“ volič, ktorý požaduje a odovzdáva hlasovacie lístky na meno voliča, 

ktorý už nemá bydlisko na adrese, kde bol zaregistrovaný. Napríklad v Gruzínsku sa údajne hlasovalo viac ako 20 000 

neprítomných alebo prvých voličov - takmer dvojnásobok marže víťazstva Bidenu - po tom, čo sa dostali zo štátu. 36 V 

Nevade pracovník prieskumu uviedol, že do domovov, ktoré opustili ich bývalí obyvatelia, bolo doručených až 50 

hlasovacích lístkov denne. 37

Počítanie hlasovacích lístkov viackrát

Počítanie hlasovacích lístkov viackrát nastáva najpozoruhodnejšie, keď sú dávky hlasovacích lístkov opakovane opätovne skenované a 

opätovne tabuľkované v elektronických hlasovacích automatoch. Môže sa to stať aj vtedy, keď tá istá osoba hlasuje viackrát v ten istý deň. 

Dôkazy o týchto konkrétnych druhoch „napĺňania hlasovacích lístkov“ sú dostupné vo všetkých šiestich štátoch bojiska.
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Napríklad vo Wisconsine boli pozorovaní pracovníci volebných prieskumov pozorovaní, ako hlasovali volebné lístky cez tabelačné prístroje 

viackrát. 38 V okrese Wayne v Michigane pozorovatelia republikánskeho prieskumu pozorovali, že plátci až trikrát až štyrikrát opätovne skenujú 

dávky hlasovacích lístkov prostredníctvom strojov na zostavovanie hlasov. 39

V Pensylvánii pracovník prieskumu verejnej mienky spozoroval, že žena hlasovala dvakrát v ten istý deň zmenou vzhľadu. 40 Iný 

pracovník prieskumu spozoroval, že ľudia v jednom volebnom okrsku hlasujú v jednom volebnom okrsku, a potom prišli do iného 

volebného miestnosti na druhej strane budovy, aby hlasovali. 41 Ešte jeden pracovník prieskumu bol svedkom toho, že žena v deň volieb 

hlasovala dvakrát za hlasovacie automaty. 42

IV. Zlé hlasovanie

Zlé hlasovanie predstavuje druhý hlavný rozmer údajných volebných nezrovnalostí v prezidentských voľbách v 

roku 2020. Ako ukazuje tabuľka 4, ide o mnohostranný problém naprieč stavmi bojiska. Poďme sa prejsť týmto 

obrázkom, počnúc zlyhaním pri riadnej kontrole identifikácie voličov.

Tabuľka 4: Zlé zaobchádzanie s hlasovacími lístkami v štátoch bojiska

Žiadna kontrola ID voliča

Pre integritu všetkých volieb je rozhodujúce, aby pracovníci hlasovania riadne overili totožnosť voliča a jeho 

registráciu, keď tento volič príde osobne. Existujú však aspoň niektoré dôkazy o nedostatočnej kontrole 

totožnosti voličov vo viacerých štátoch bojiska.

Napríklad v Michigane predseda volebnej miestnosti umožnil jednotlivcovi hlasovať bez uvedenia totožnosti 

voliča a iný iba s fotokópiou vodičského preukazu. 43
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V Nevade dostali pracovníci hlasovania pokyny, aby ľuďom, ktorí sa chceli zaregistrovať, odporúčali voliť, ktorí nemali 

príslušné Nevadské preukazy totožnosti ani vodičské preukazy, aby robili nasledovné: Títo neregistrovaní voliči mohli 

ísť von na parkovisko a dohodnúť si stretnutie s ministerstvom Vozidlá získali až v januári 2021 vodičský preukaz 

Nevada ako dôkaz svojej totožnosti. Potom mohli predložiť potvrdenie o svojom vymenovaní DMV v papierovej alebo 

digitálnej podobe; a to by stačilo na to, aby mohli byť zaregistrovaní. 44

Zneužitie podpisu

Rovnako dôležité je, aby počítadlá hlasovacích lístkov legálne overovali poštové a neprítomné hlasovacie lístky kontrolou, či sa 

podpisy na vonkajších obálkach zhodujú s registračnými záznamami voličov. 45 Upozorňujeme však, že rôzne prípady zneužitia 

podpisov predstavujú hlavný problém v Nevade v Pensylvánii a najmä v Gruzínsku.

V Gruzínsku, v rozpore so štátnym právom, štátny tajomník uzavrel s demokratickou stranou dekrét o súhlase, ktorý 

oslabil zladenie podpisov iba s jedným overením namiesto dvoch. Toto nezákonné oslabenie testu zhody podpisov 

spochybnilo viac ako 1,2 milióna poštových lístkov odovzdaných v Gruzínsku. 46

Gruzínsko nie je jediným štátom, kde sa objavilo zneužívanie kontroly zhody podpisov. Nevadský zákon to vyžaduje osoby - nie 

stroje - skontrolujte všetky podpisy a hlasovacie lístky. Napriek tomu registrátor voličov okresu Clark na vykonanie týchto 

kontrol použil počítačový systém s chybným podpisom s názvom Agilis. 47 Ako bude ďalej diskutované ďalej, tento problém 

strojov nahradzujúcich ľudí v rozpore s nevadským štátnym právom bol znásobený skutočnosťou, že systém Agilis má 

neprijateľne nízku mieru presnosti, čo uľahčuje prekĺznutie nelegálnych hlasovacích lístkov cez jeho obrazovku. 48

Zneužitie podpisových zápasov sa objavilo aj vo Wisconsine, kde sa v rozpore so štátnym právom znížili a odstránili povinné 

certifikáty informácií o voličoch pre poštové lístky. Ako je uvedené v jednom súdnom spore, táto zmena „podkopala autoritu 

zákonodarného orgánu štátu, znížila bezpečnosť a integritu volieb uľahčením účasti na podvodoch s hlasovacím lístkom a 

vytvorením ďalšieho štandardného pravidla v rozpore s jasnými výrazmi Wisconsinského volebného zákonníka, ktorý bráni 

jednotnému zaobchádzaniu s hlasovacími lístkami neprítomných v celom štáte. “ 49

„Nahé lístky“, chýbajúca vonkajšia obálka

A nahý hlasovací lístok je hlasovací lístok poštou alebo neprítomnosťou, ktorému chýba vonkajšia obálka s podpisom voliča. Je nezákonné 

akceptovať nahý hlasovací lístok, pretože vonkajšia obálka poskytuje jediný spôsob overenia totožnosti voliča.

Nezákonné prijímanie nahých hlasovacích lístkov sa javí ako mimoriadne akútne v Pensylvánii v dôsledku neuváženého „usmernenia“ 

vydaného štátnym tajomníkom - registrovaným demokratom 50 - aby sa také nahé hlasovacie lístky počítali.
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Toto vydanie takéhoto usmernenia je v rozpore s právnymi predpismi štátu, 51 sa javí ako očividný pokus demokratického politika 

zvýšiť počet hlasov pre Joe Bidena, pretože bolo zrejmé, že demokrati budú hlasovať nepomerne vyššie prostredníctvom 

hlasovacích lístkov. Tento incident je obzvlášť závažný, pretože keď pennsylvánsky najvyšší súd odmietol tieto pokyny, minister 

zahraničných vecí odmietol vydať nové pokyny, ktoré volebným úradníkom nariadia NEPOČÍTAŤ nevyhovujúce hlasovacie lístky 

alebo listy neprítomných. 52

Prerušená väzba a neoprávnené hlasovanie alebo pohyby

Základom spravodlivých volieb je udržiavanie náležitej väzby na odovzdané hlasovacie lístky. Spotrebiteľský reťazec je prerušený, 

keď je hlasovací lístok podvodne prenesený, kontrolovaný alebo presunutý bez primeraného dohľadu alebo dohľadu. 53

Aj keď sa problémy so správcovským reťazcom môžu vzťahovať na všetky hlasovacie lístky, riziko prerušenia správcovského reťazca je zjavne 

väčšie pri hlasovacích lístkoch zasielaných poštou alebo absenciou. Je to tak preto, lebo hlasovacie lístky musia prejsť viacerými rukami.

V prezidentských voľbách v roku 2020 zvýšené používanie - často nelegálne použitie - schránok bez dozoru pravdepodobne 

zvýšilo riziko prerušenia väzby. Rovnako sa zvýšila prax takzvaného „zberu hlasovacích lístkov“, pri ktorom si tretie strany 

vyzdvihnú hlasovacie lístky od voličov a doručia ich do schránok alebo priamo volebným úradníkom.

Schránky aj zber hlasovacích lístkov poskytujú zlým aktérom príležitosť vložiť do volebného procesu podvodné hlasovacie lístky. 

To, že ide o veľmi vážnu záležitosť, je zrejmé z tohto pozorovania BlackBoxVoting.org: „V súdnych prípadoch môže porušenie 

právnych predpisov o väzbe viesť k odmietnutiu pripustiť dôkazy alebo dokonca k vyhodeniu prípadu. Vo voľbách môže reťazce 

porušovania väzby vyústiť do „nevyliečiteľnej neistoty“ a súdnych príkazov na opätovné voľby. ““ 54 ( zvýraznenie pridané)

Ako príklad problému s schránkami v Pensylvánii sa v rozpore so štátnym právom nelegálne ukladali hlasovacie lístky do 

schránok v odovzdávacom centre Nazareth. 55 Rovnako v Pensylvánii muž zachytený na videokazete a z neoznačeného Jeepu 

vyňali fotografie, ktoré z nekontrolovanej schránky s hlasovacími lístkami vyťažovali hlasovacie lístky, aby ich dostali do 

sčítacieho centra. Bolo pozorované, že ten istý muž sa vrátil s prázdnou urnou na hlasovanie a umiestnil ju do schránky bez 

dozoru. 56

Vo Wisconsine štátny volebný výbor nezákonne umiestnil päťsto schránok na zhromažďovanie hlasovacích lístkov neprítomných po 

celom štáte. Avšak tieto schránky boli neúmerne umiestnené v mestských oblastiach, ktoré majú tendenciu mať oveľa vyššiu 

registráciu demokratov, čo zvýhodňuje kandidatúru Joea Bidena. Poznámka: akýkoľvek použitie schránky vo Wisconsine je zákonom 

zakázané. Hlasy, ktoré sa prostredníctvom nich odovzdajú, preto nemožno legálne započítať do žiadnych overených výsledkov volieb. 57

Ako príklad zberu hlasovacích lístkov - v tomto prípade na začiatku procesu - bolo súčasne vyžiadaných 25 000 hlasovacích lístkov od 

obyvateľov domova opatrovateľských služieb v Pensylvánii. 58
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Ako ďalšie príklady možného prerušeného reťazca starostlivosti o dieťa sú tieto: Veľké koše neprítomných hlasovacích lístkov 

dorazili do centrálneho počítacieho miesta vo Wisconsine s už otvorenými obálkami, čo znamená, že s hlasovacími lístkami bolo 

možné manipulovať. 59 Boli napriek tomu započítané.

Rovnako vo Wisconsine bol pozorovaný volebný pracovník, ktorý sťahoval vrecia s prázdnymi hlasovacími lístkami do vozidla a 

potom odišiel bez dozoru. 60 Existuje aj predtým spomínaný prípad, keď vodič nákladného vozidla ponúkol z prvej ruky správu o 

presune veľkého množstva falošných vyrobených hlasovacích lístkov z New Yorku do Pensylvánie.

Ako posledná poznámka k neoprávnenému zaobchádzaniu s volebnými lístkami alebo ich pohybu je tu problém nelegálne počítadlá. Toto sú 

osoby w nie je zákonom povolený a / alebo certifikovaný na počítanie hlasovacích lístkov.

V jednom kurióznom prípade jednotlivec, ktorý pracoval ako oficiálny fotograf pre kampaň Kamaly Harris v roku 2019 61 sa údajne 

podieľal na skenovaní hlasovacích lístkov v okrese Floyd v štáte Georgia. Počítače hlasovacích lístkov nemôžu mať žiadne väzby na 

kandidátov v prezidentských voľbách.

Hlasovacie lístky akceptované bez poštových pečiatok a antedatovania hlasovacích lístkov

Vo všetkých štátoch bojiska je v rozpore so štátnym právom, aby pracovníci prieskumu spočítali buď poštové alebo neprítomné 

hlasovacie lístky, ktoré neobsahujú poštové pečiatky. Je tiež nezákonné antedatovať hlasovacie lístky, aby sa mohlo považovať za 

dodržanie volebného termínu na prijatie a sčítanie týchto hlasovacích lístkov. O týchto nezrovnalostiach existujú dôkazy vo viacerých 

štátoch bojiska.

Napríklad vo Wisconsine bolo podľa jednej deklarácie zamestnancom Poštovej služby Spojených štátov (USPS) v 

Milwaukee dvomi manažérmi opakovane nariadené, aby antedatovali hlasovacie lístky so spätnou platnosťou, aby ich bolo 

stále možné spočítať. 62 Okrem toho mala USPS antedatovať až 100 000 hlasovacích lístkov vo Wisconsine. 63

Podobne aj v Detroite v štáte Michigan, ako bolo uvedené v súdnom spore, pracovníci prieskumu verejnej mienky dávali pokyn volebným pultom, 

aby antedatovali neprítomné hlasovacie lístky, aby ich bolo možné spočítať. 64 Jeden pozorovateľ volebných pozorovaní tiež pozoroval, že 

hlasovacie lístky v Michigane prešli automatmi na zostavovanie volieb bez toho, aby na nich boli poštové pečiatky. 65
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V. Napadnuteľné procesné fauly

Sporné procesné chyby predstavujú tretí rozmer volebných nezrovnalostí v prezidentských voľbách v roku 2020. 

Rôzne formy, aké môžu mať procesné fauly, sú znázornené v tabuľke 5 v šiestich stavoch bojiska.

Tabuľka 5: Napadnuteľné procesné fauly v štátoch bojiska

Zneužívanie pozorovateľov a pozorovateľov hlasovania

Pre spravodlivosť a integritu všetkých volieb je ústredný proces, ktorým pozorovatelia monitorujú príjem, otvorenie a sčítanie 

hlasovacích lístkov. V tabuľke 5 môžete vidieť, že vo všetkých šiestich štátoch bojiska sa vyskytli prípady zneužívania 

pozorovateľov a pozorovateľov.

V Gruzínsku 66 Michigan, 67 a Pensylvánia, 68 Pozorovateľom a pozorovateľom volebných miestností bol sudcami volieb a ďalšími 

volebnými pracovníkmi odopretý vstup do centier sčítania hlasov. A to aj napriek predloženiu náležitej certifikácie a identifikácie.

V Gruzínsku 69 Michigan, 70 Nevada, 71 a Pensylvánia, 72 Pozorovatelia republikánskych volieb boli tiež nútení vstupovať do obmedzených oblastí, čo 

obmedzovalo ich výhľad. V niektorých prípadoch bolo toto obmedzenie vynútené miestnymi orgánmi presadzovania práva.
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V týchto štyroch štátoch bojiska boli pozorovatelia republikánskych volieb tiež vyzvaní, aby stáli v neprimerane dlhých 

vzdialenostiach od počítadiel hlasov. V Michigane - pravdepodobne „prvý medzi rovnými“, pokiaľ ide o zneužívanie 

pozorovateľmi - pracovníci prieskumu umiestnili plagáty na okná miestnosti, kde sa spracúvali hlasovacie lístky, a počítali 

ich tak, aby bránili vo výhľade. 73 V

V Pensylvánii boli desaťtisíce hlasovacích lístkov spracované v zadných miestnostiach, kde mali pozorovatelia 

prieskumu zakázané vôbec vidieť. 74

Toto je mimoriadne vážna vec, pretože práve títo pozorovatelia a pozorovatelia prieskumov zastupujú obhajcov prvej línie spravodlivého 

volebného procesu. Ich úlohou je zabezpečiť, aby sa so všetkými hlasovacími lístkami zaobchádzalo správne a aby boli zodpovedajúcim 

spôsobom zostavené do tabuľky. Snažia sa odpovedať na otázky ako: Existuje proces spájania podpisov? Má každý hlasovací lístok 

vonkajšiu obálku alebo ide o holý hlasovací lístok? Prebiehajú hlasovacie lístky viackrát cez tabelačné prístroje?

Ak sú pozorovatelia alebo pozorovatelia prieskumu vylúčení z pozorovania alebo sú nútení pozerať sa z neprijateľne veľkých 

vzdialeností, títo strážni psi nemôžu presne odpovedať na tieto otázky. Preto nemôžu plniť svoju kritickú funkciu strážneho psa.

Pravidlá pre hlasovanie prostredníctvom pošty a pre neprítomných boli porušené v rozpore so štátnym právom

V Gruzínsku bolo povolené voliť viac ako 300 000 jednotlivcov, ktorí požiadali o neprítomné hlasovanie viac ako 180 

dní predo dňom volieb. Ide o zjavné porušenie zákona štátu. 75

V Pensylvánii aj vo Wisconsine jednali demokratickí volební úradníci jednostranne, aby po Dni volieb prijali volebné aj 

neprítomné lístky. Štátni republikáni tvrdia, že je to v rozpore so štátnym právom.

V Pensylvánii boli neprítomné a poštové lístky prijímané do troch dní po Dni volieb. 76

7. novembra th, v očakávaní právnej výzvy Najvyšší súd Spojených štátov nariadil, aby približne 10 000 neprítomných a 

poštových lístkov, ktoré dorazili po 3. novembri rd byť oddelené od hlasovacích lístkov, ktoré prišli v deň volieb. 77 Napriek 

tomuto smeru informoval pozorovateľ prieskumov verejnej mienky 7. novembra th že v okrese Delaware sa hlasovacie lístky 

doručené minulú noc neoddeľovali od hlasovacích lístkov doručených v deň volieb, čo je v rozpore so štátnym právom. 78

Zákony štátu Wisconsin neumožňujú predčasné hlasovanie. Mestskí úradníci v demokratickej pevnosti Madison vo Wisconsine 

napriek tomu pomohli s vytvorením viac ako 200 nelegálnych volebných miestností „Demokracia v parku“.

Títo faux volebné miestnosti boli propagované a podporované kampaňou Biden. Poskytli svedkov pre hlasovacie lístky 

neprítomných a konali v každom ohľade ako legálne volebné miestnosti. Okrem toho dostali hlasovacie lístky mimo obmedzeného 

14-dňového obdobia pred voľbami, ktoré je podľa zákona povolené pre osobné alebo neprítomné hlasovanie. Išlo o zjavné 

porušenia štátneho práva. 79
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Voliči, ktorí nie sú správne zaregistrovaní, môžu hlasovať

Jedným z pracovných miest pracovníkov prieskumu verejnej mienky je zabezpečiť, aby boli osobne voliči legálne zaregistrovaní a boli 

totožní s tým, za koho sú. V najmenej troch zo šiestich štátov bojiska - Gruzínsko, Nevada a Wisconsin - sa táto práca možno 

nepodarilo efektívne.

Napríklad vo Wisconsine úradníci odmietli umožniť pozorovateľom volebných miestností spochybniť kvalifikáciu ľudí uchádzajúcich sa o 

hlasovanie alebo požadovať doklad o kvalifikácii týchto osôb. 80 V Gruzínsku viac ako

Zdá sa, že hlasovalo 2 000 jednotlivcov, ktorí neboli uvedení v záznamoch štátu ako zaregistrovaní na hlasovanie. 81

V Pensylvánii pozorovateľ prieskumu pozoroval pracovníkov prieskumu, ktorí odviedli jednotlivcov, ktorých mená sa nenachádzali 

v knihách o registrácii voličov, späť do samostatnej oblasti, ktorú nepozorovali nijakí pozorovatelia prieskumov. Tam sa títo zjavne 

neregistrovaní voliči stretli s sudcom volieb, ktorý im údajne povedal: „choďte späť, povedzte im, že sa voláte, a môžete hlasovať.“ 82

Nelegálna kampaň na miestach prieskumu

Ankety majú zostať politicky neutrálne. Ak pracovník prieskumu verejnej mienky preukáže v určitej volebnej miestnosti zaujatosť 

jedného politického kandidáta voči druhému, je to v rozpore so štátnym právom. Zdá sa, že tento zákon sa, žiaľ, opakovane 

porušoval v Michigane, Pensylvánii a Wisconsine.

Napríklad v Pensylvánii mali pracovníci prieskumu na sebe doplnky zo skupiny s názvom „Ochrana voličov“. Ide o 

100% demokraticky financovaný politický akčný výbor venovaný redistrikcii demokratov v Pensylvánii; a nosenie 

jeho príslušenstva predstavuje nezákonnú kampaň proti volebným urnám. 83

Pri podobnom type nelegálnej kampane v Michigane mali pracovníci volebného prieskumu dovolené nosiť košele Black 

Lives Matter a boli videní v taškách s doplnkami prezidenta Obamu. 84 Okrem toho boli na sčítavacie miestnosti povolení 

volební pracovníci s košeľami volebnej kampane Bidena a Obamu. 85

Vo Wisconsine boli zástupcovia kampane v Bidene vonku so schránkami, ktoré hovorili s voličmi, ktorí sa zúčastnili 

hlasovania. Boli jasne vo vnútri zakázaného obvodu na účely volieb. Pracovníci hlasovania neurobili nič pre riešenie tejto 

nezákonnej kampane napriek námietkam pozorovateľov. 86

Hlasovacie lístky vyliečené hlasovacími pracovníkmi alebo voličmi v rozpore so zákonom

Za predpísaných okolností môžu volební pracovníci aj voliči opraviť hlasovacie lístky s chybami alebo nezrovnalosťami. Tento proces sa 

nazýva „liečenie hlasovacích lístkov“.

V devätnástich štátoch musia pracovníci hlasovania upozorniť voličov, ak sú na ich hlasovacích lístkoch chyby alebo nezrovnalosti, a umožniť im 

„vyliečiť“ alebo opraviť chyby tak, aby sa ich hlasy počítali. 87 V štátoch, ktoré neumožňujú vyliečenie, sa však hlasovacie lístky vyskytujú s 

nezrovnalosťami, ako sú chýbajúce alebo nezhodné podpisy musieť

byť zlikvidovaný. 88
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V Pensylvánii boli v rozpore so štátnymi zákonmi vyškolení pracovníci prieskumu, ktorí umožňujú voličom vyliečiť alebo 

„opraviť“ svoj hlasovací lístok. 89 Podľa jedného podania súdu sa demokratické okresy v Pensylvánii zúčastnili aktivít pred 

letom pred volebným dňom „preskúmaním nedostatkov doručených poštových lístkov“. 90 Medzi tieto nezrovnalosti patrilo 

„chýba obálka vnútorného tajomstva alebo chýba podpis voliča na vonkajšej obálke vyhlásenia“. Potom boli voliči 

upozornení, aby mohli svoj hlasovací lístok vyliečiť - čo je zjavné porušenie zákona štátu. 91

Existuje množstvo ďalších príkladov nezákonne upravených hlasovacích lístkov. Napríklad vo Wisconsine bolo pozorovaných desaťtisíc 

hlasovacích lístkov, ktoré boli opravené alebo vyliečené napriek námietkam volebných pozorovateľov. 92

V Pensylvánii pracovníci prieskumu triedili približne 4 500 hlasovacích lístkov s rôznymi chybami do košov. Pracovníci hlasovania potom znovu 

vyplnili 4 500 hlasovacích lístkov, aby ich bolo možné prečítať tabuľkovými automatmi, čo je v rozpore so zákonom štátu. 93

V Michigane zmenili pracovníci hlasovania dátumy na vonkajších obálkach hlasovacích lístkov, aby ich mohli spočítať. 94 Pracovníci 

prieskumu v Michigane taktiež vyplnili prázdne hlasovacie lístky, aby „opravili“ hlasovacie lístky pre poštu a absenciu podľa toho, 

čo podľa nich „volič zamýšľal“. 95

VI. Porušenia doložky o rovnakej ochrane

Doložka o rovnakej ochrane je súčasťou 14 th Zmena ústavy USA a základný pilier Americkej republiky. Táto doložka o 

rovnakej ochrane nariaďuje, aby žiadny štát nemohol svojim občanom odoprieť rovnakú ochranu svojich platných 

právnych predpisov. 96

Tabuľka 6 zobrazuje tri hlavné údajné porušenia doložky o rovnakej ochrane v prezidentských voľbách v roku 2020. Ako 

ukazuje tabuľka, pozorovalo sa, že ku každému porušeniu došlo vo všetkých šiestich štátoch bojiska.

Tabuľka 6: Porušenia doložky o rovnakej ochrane v šiestich štátoch bojiska
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Vyššie štandardy certifikácie a overovania ID, ktoré sa uplatňujú na voličov osobne

Prvé údajné porušenie sa zameriava na uplatňovanie vyšších štandardov certifikácie a identifikácie voličov u osobných 

voličov ako u voličov zasielaných poštou a neprítomných. Tieto vyššie štandardy v skutočnosti neúmerne prospievali 

kandidatúre Joea Bidena, pretože prezident Trump mal oveľa vyššie percento voličov osobne ako voliči pošty a absencie. 

Hlasovacie lístky pre poštu a absenciu boli v skutočnosti pre Joe Bidena v celej krajine skreslené pomermi, ktoré v 

niektorých štátoch dosiahli až 3 zo 4 hlasov. 97

Tu si všimnite, že veľká časť údajného podvodu a nesprávneho zaobchádzania s hlasovacími lístkami sa zamerala na voličov pošty a 

absenčné lístky. Preto čím nižšia je úroveň kontroly týchto voličov, tým viac nelegálnych hlasov pre Joea Bidena vo vzťahu k Donaldovi 

Trumpovi by mohlo skĺznuť. Rovnako je potrebné poznamenať, že toto konkrétne porušenie klauzuly o rovnakej ochrane bolo ďalej 

umožnené odmietnutím pozorovateľov prieskumu. zmysluplné pozorovanie.

Snáď najvážnejšie príklady tohto konkrétneho porušenia doložky o rovnakej ochrane sa vyskytli v Gruzínsku a 

Michigane. Napríklad Gruzínsko vyžaduje ID pre osobné hlasovanie a Michigan umožní iba dočasné hlasovanie bez 

ID. V Gruzínsku aj v Michigane však nie je potrebný platný preukaz totožnosti, ak chcete hlasovať poštou, pokiaľ sa 

osoba už zaregistrovala v predchádzajúcich voľbách.

Tieto postupy sú zrelé na podvod. V skutočnosti existujú dôkazy, že volební podvodníci sa zameriavali na voličov, ktorí hlasovali 

v minulých voľbách, ale nehlasovali v novších. Títo podvodníci potom mohli hlasovať v mene týchto zriedkavých voličov s malou 

pravdepodobnosťou, že budú chytení. Početné čestné vyhlásenia však podrobne uvádzajú osoby, ktoré prichádzajú voliť, len 

aby boli informovaní, že podľa záznamov už hlasovali. Gruzínci vydali najmenej štrnásť takýchto čestných vyhlásení.

Ďalším príkladom je, že vo Wisconsine boli prijímané poštové lístky bez toho, aby boli podpisy svedkov správne 

umiestnené v pridelenej obálke. 98 Porovnateľný proces osobného hlasovania by viedol k neplatnosti hlasovania.

Rôzne štandardy vytvrdzovania hlasovacích lístkov

Ako druhé závažné porušenie doložky o rovnakej ochrane, ktoré sa takisto pozorovalo vo všetkých šiestich štátoch bojiska, 

sa v rôznych jurisdikciách v rámci štátov uplatňovali rôzne normy na nápravu chýb na hlasovacích lístkoch (vyliečenie 

hlasovacích lístkov). Často boli jurisdikcie s prevažne demokratickou registráciou rozsiahlejšie, pokiaľ ide o umožnenie 

liečenia hlasovacích lístkov, ako jurisdikcie s prevažne republikánskou registráciou.

V Pensylvánii bol jasný rozdiel medzi tým, ako sa hlasovacie lístky vyliečili - alebo nevyliečili - v republikánskych a 

demokratických krajoch. Keď vydala štátna tajomníčka Pensylvánie Kathy Boockvar nelegálne usmernenie povoľujúce krajom 

vyliečiť hlasovacie lístky, toto nezákonné usmernenie bolo nie

nasledovali najmenej v ôsmich rôznych republikánskych župách. 99 Medzitým hlasovacie lístky boli liečený v demokratických krajoch pod týmto 

nezákonným vedením. 100
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V Arizone takisto existoval jasný rozdiel medzi tým, ako sa zaobchádzalo s osobnými voličmi, oproti hlasovacím lístkom. Na jednej 

strane mali voliči poštových zásielok až 5 dní na to, aby „vyliečili“ alebo „opravili“ neplatné hlasovacie lístky zaslané predo dňom volieb. 101 

Na druhej strane napríklad osobní voliči v okrese Maricopa museli rokovať s pracovníkmi volebných prieskumov, ktorí nevedeli správne 

pracovať s elektronickými hlasovacími prístrojmi. To viedlo k tomu, že tisíce hlasov osôb boli označené nesprávnym spôsobom a boli 

ignorované a nie liečené. 102

Diferenciálne a partizánske sledovanie volebných pozorovaní

Vo väčšine štátov sú kandidáti politických strán a výbory pre hlasovanie schopné menovať pozorovateľov a pozorovateľov volebných 

miestností, ktorí budú dohliadať na priebeh sčítania hlasov. 103 Títo pozorovatelia a pozorovatelia volebných miestností musia byť 

registrovanými voličmi a musia predložiť potvrdenie sudcovi volieb, aby mohli plniť svoje povinnosti vo volebnej miestnosti. 104

Títo certifikovaní pozorovatelia hlasovania by mali mať možnosť pozorovať ich na vhodných vzdialenostiach bez ohľadu na ich stranícku 

príslušnosť. Napriek tomu v hlavných demokratických baštách, napr. Dane County vo Wisconsine a Wayne County v Michigane, ktoré 

priniesli vysoké počty hlasov Bidena, boli pozorovatelia a pozorovatelia republikánskych volieb často predmetom rozdielneho 

zaobchádzania od odoprenia vstupu cez volebné miesta až po obťažovanie a zastrašovanie.

Napríklad v Gruzínsku bol certifikovaný pozorovateľ prieskumu svedkom, že ostatní pracovníci prieskumu verejnej mienky vo volebnej miestnosti 

hovorili o tom, ako by s ňou nemali rozprávať kvôli jej straníckej príslušnosti. 105 V Pensylvánii bol obžalovaný republikánsky volebný pozorovateľ 

kvôli svojej straníckej príslušnosti obťažovaný a vykázaný z volebnej miestnosti. 106 Vo Wisconsine bolo pozorovateľovi republikánskeho volebného 

prieskumu zabránené v pozorovaní, pretože volebné miestnosti neumožňovali republikánom vstupovať. 107

Všimnite si tu synergiu medzi problémom faulu spojeného s odmietnutím prístupu k certifikovaným pozorovateľom prieskumov 

(diskutovaným v predchádzajúcej časti) a porušením klauzuly o rovnakej ochrane, ktoré má takéto správanie v prípade, že sa takéto 

popieranie, obťažovanie a zastrašovanie líši podľa príslušnosti k strane.
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VII. Nezrovnalosti volebného automatu do roku 2020

Snáď nijaké zariadenie nedokazuje, že technológia je meč s dvoma ostrými hrotmi ako stroje a súvisiaci softvér, ktoré sa začali používať na 

zostavovanie hlasov vo všetkých 50 štátoch. 108 Medzi typy hlasovacích zariadení patria optické skenery používané na spracovanie 

papierových hlasovacích lístkov, elektronické systémy na priamy záznam, ktoré môžu voliči použiť na priame zadanie svojich rozhodnutí, a 

rôzne označovacie zariadenia na výrobu hlasovacích lístkov čitateľných človekom. 109

V prezidentských voľbách v roku 2020 boli údajne zaznamenané dva hlavné typy nezrovnalostí hlasovacích zariadení. Ako ukazuje 

tabuľka 7, tieto typy nezrovnalostí zahŕňajú nepresnosti rozsiahlych volebných strojov spolu s nevysvetliteľnou výmenou hlasov a 

prepätím hlasovania, často v prospech Joe Bidena.

Tabuľka 7: Nezrovnalosti hlasovacieho zariadenia v roku 2020

Nepresnosti hlasovacieho zariadenia vo veľkom meradle

O temnej genéze spoločnosti s názvom Dominion, ktorá poskytuje hlasovacie stroje a zariadenia pre 28 štátov, sa toho 

urobilo veľa. 110 Podľa kritikov možno korene Dominionu vysledovať v úsilí venezuelského diktátora Huga Cháveza 

zmanipulovať jeho fingované voľby. 111 Dominion má údajne väzby na Clintonovu nadáciu, 112 zatiaľ čo softvér 

Smartmatic používaný v strojoch Dominion má údajne väzby na temného protitrumpovského globalistického finančníka 

Georga Sorosa. 113

Napriek sporom, ktoré sa krútia okolo spoločností Dominion a Smartmatic, možno vysledovať jeden z najväčších problémov 

s nepresnosťou strojov u spoločnosti s názvom Agilis. Nevadskí volební úradníci v okrese Clark, demokratická bašta v 

Nevade, pomocou strojov na overenie podpisu Agilis skontrolovali viac ako 130 000 podpisov hlasovacích lístkov.

Podľa súdneho sporu podaného na prvý súdny okresný súd v Carson City používali stroje Agilis „nižšiu kvalitu 

obrazu, ako navrhuje výrobca.“ Úradníci volebného oddelenia okresu Clark taktiež znížili mieru presnosti pod 

odporúčania výrobcu, čím sa celý proces overovania stal nespoľahlivým. 114
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V skúšobnej prevádzke sa preukázalo, že podľa nastavenia výrobcu už stroj Agilis mal vysokú toleranciu 

nepresností - až 50% nezhody. Inými slovami, polovicu hlasovacích lístkov, ktoré by sa mohli pohybovať cez 

stroj, by nebolo možné overiť; a úradníci okresu Clark túto hranicu ešte znížili. 115

Ako posledná poznámka k tomuto prípadu existuje ešte širšia právna záležitosť, že stroje Agilis boli použité na „úplné 

nahradenie overenia podpisu volebným personálom“. To je v rozpore s právnymi predpismi štátu Nevada.

Ako je uvedené v súdnom spore: „V rozpore s nevadskými zákonmi volebné oddelenie okresu Clark umožňuje 

zariadeniu Agilis overiť iba 30% podpisov sprevádzajúcich poštové lístky bez toho, aby ich ľudia museli 

skontrolovať.“ 116

Podobný problém sa vyskytol aj pri súde podanom v Arizone so softvérom známym ako Novus

6.0.0.0. V prípadoch, keď boli hlasovacie lístky príliš poškodené alebo nečitateľné na to, aby ich bolo možné prečítať na prístrojoch na zostavovanie 

hlasovacích lístkov, sa použil Novus pri pokuse o vyliečenie alebo obnovenie hlasovacích lístkov. Systém by to urobil tak, že by sa pokúsil prečítať 

príslušné skeny pôvodných odmietnutých hlasovacích lístkov. Ako je však uvedené v súdnom spore, ktorý podala predsedníčka Arizonskej 

republikánskej strany Kelli Wardová: „softvér bol veľmi nepresný a často hlasoval za pravdu.“ 117

Nevysvetliteľné prepínanie hlasov a hlasovanie v prospech Bidena

Ďalšou komplikáciou vyššie uvedeného problému so softvérom Novus v Arizone bol softvér nielen veľmi 

nepresný. Podľa pozorovateľov a ako príklad nevysvetliteľnej zmeny hlasovania „softvér by omylom predvyplnil 

slovo„ Biden “dvakrát tak často ako„ Trump “.“ 118

V roku 2005 sa uskutočnila najmenej jedna veľká a nevysvetliteľná zmena hlasu a zvýšenie hlasu v prospech Joea 

Bidena Antrim County, Michigan - a je spojené s kontroverzným vyššie uvedeným kombináciou hardvéru a softvéru 

pre hlasovacie stroje Dominion-Smartmatic. 119 V tejto republikánskej bašte sa spočiatku a nesprávne spočítalo 6 

000 hlasov pre Joe Bidena. Výsledné súčty hlasov boli v rozpore s registráciou voličov a historickými vzormi, a 

preto zdvihli obočie. Po vykonaní kontroly sa zistilo, že 6 000 hlasov bolo skutočne pre Donalda

J. Trump.

Následný forenzný audit tabiel hlasovania v okrese Antrim zistil, že systém Dominion mal ohromujúcu 

chybovosť 68 percent. 120 Pre porovnanie, Federálny volebný výbor vyžaduje, aby volebné systémy nemali mať 

chybovosť vyššiu ako 0,0008 percenta. 121

Možno ešte znepokojujúcejšie vzhľadom na obavy z hackerov a údajné väzby Dominionu so zlými zahraničnými aktérmi, 

záznamy, ktoré by umožnili detekciu vzdialeného prístupu na internet, v systéme okresu Antrim zmizli. To bolo v priamom 

rozpore s právnymi predpismi štátu Michigan, 122

ktorá vyžaduje uchovanie záznamov o hlasovaní po dobu 22 mesiacov - takéto informácie boli k dispozícii za 

predchádzajúce volebné roky, nie však tieto voľby. Výsledky tohto auditu minimálne naznačujú potrebu ďalšieho 

vyšetrovania systému Dominion v ostatných štátoch krajiny.
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V Gruzínsku došlo k početným „závadám“ so strojmi Dominion, kde sa výsledky zmenili. Najvýznamnejšou z týchto 

zmien bol nárast o 20 000 hlasov pre Bidena a zníženie počtu hlasov o 1 000 pre Trumpa. 123

VIII. Štatistické anomálie v šiestich štátoch bojiska

Zdá sa, že prezidentské voľby v roku 2020 obsahujú najmenej štyri typy štatistických anomálií, ktoré vyvolávajú 

znepokojujúce otázky. Tabuľka 8 zobrazuje výskyt týchto štatistických anomálií v šiestich štátoch bojiska. Ako je 

zrejmé z tabuľky, Wisconsin a Gruzínsko sa vyznačujú najvyšším stupňom štatistických anomálií, pričom sú prítomné 

tri zo štyroch anomálií. Nevada a Arizona vykazujú dve prítomné anomálie, zatiaľ čo Michigan má najmenej jednu. 

Pozrime sa teraz podrobnejšie na každý z týchto typov štatistických anomálií.

Tabuľka 8: Štatistické anomálie v štátoch bojiska

Dramatické zmeny v miere odmietnutia volebného lístka a absencie z predchádzajúcich volieb

V 50 štátoch je bežné, že hlasovacie lístky pre poštu a pre absenciu musia byť odmietnuté z akýchkoľvek dôvodov. Medzi tieto dôvody 

patrí: chýbajúci podpis alebo primeraná zhoda podpisu, neskorý príchod po stanovenom termíne, 124 nedostatok vonkajšej obálky, ktorá 

by overovala identifikáciu voliča (holý hlasovací lístok), 125 alebo ak voliči poskytnú na hlasovacích lístkoch nepresné alebo neúplné 

informácie. 126

V prezidentských pretekoch v roku 2020 dostal Joe Biden neúmerne vysoké percento hlasovacích lístkov pošty a 

neprítomnosti. Možno nie náhodou sme zaznamenali dramatický pokles mier odmietnutia v Pensylvánii, Nevade a najmä v 

Gruzínsku.
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Napríklad v Nevade klesla celková miera odmietnutia z 1,6% 127 v roku 2016 na 0,58% v roku

2020. 128 V Pensylvánii je miera odmietnutia v roku 2016 1,0% 129 klesol prakticky na nič pri

0,28%. 130 K najväčšiemu poklesu celkovej miery odmietnutia absentujúcich došlo v Gruzínsku. Miera odmietnutia poklesla zo 

6,8% 131 v roku 2016 na iba 0,34% 132 v roku 2020.

Tieto dramaticky nižšie miery odmietnutia poukazujú na vedomé úsilie demokratických volebných úradníkov v týchto 

kľúčových štátoch bojiska podrobiť hlasovacie lístky a listy neprítomných nižšej úrovni kontroly. To, že tento druh vládneho 

správania a hranie nášho volebného systému mohlo prispieť k zvráteniu mierok v prospech Joea Bidena, možno ilustrovať 

na tomto jednoduchom výpočte:

V závode do roku 2020 dostali gruzínski volební úradníci 1 320 154 hlasovacích listov a listov pre absenciu. Ak by boli tieto hlasovacie lístky 

zamietnuté v pomere 6,8% v roku 2016 namiesto v roku 2020 vo výške 0,34%, bolo by zamietnutých 81 321 hlasovacích lístkov namiesto 4 

489 hlasovacích lístkov, ktoré boli v skutočnosti zamietnuté.

Za konzervatívneho predpokladu, že 60% týchto poštových a neprítomných hlasovacích lístkov prišlo Joe Biden, 133 tento 

dramatický pokles miery odmietnutia poskytol Joeovi Bidenovi ďalších 16 264 hlasov. To je viac ako rozpätie údajného 

víťazstva Bidenu v Gruzínsku.

Príliš vysoká účasť voličov (niekedy vyššia ako 100%)

Ak je odovzdaných viac hlasovacích lístkov ako registrovaných alebo oprávnených voličov, pravdepodobne došlo k podvodu. Počas prezidentských 

volieb v roku 2020 došlo k nadmerne vysokej účasti voličov vo všetkých šiestich štátoch, ktoré sa začali pohybovať.

Pri analýze tohto problému je dôležité rozlišovať medzi štátmi, ktoré majú registráciu v ten istý deň, a tými, ktoré ju 

nemajú. Štáty s registráciou v ten istý deň môžu mať pravdepodobnú účasť voličov vyššiu ako 100%. Je však 

nemožné, aby sa to stalo v štátoch bez registrácie v ten istý deň bez toho, aby došlo k podvodu.

Zoberme si teda Arizonu, ktorá neumožňuje registráciu voličov v ten istý deň. Podľa svedectva matematika 

vyškoleného na MIT mohol kandidát Biden získať vážený 130% demokratických hlasov v okrese Maricopa, aby mu 

pomohol získať štát vďaka algoritmu naprogramovanému v použitých hlasovacích zariadeniach Dominion. 134

Aj keď Michigan umožňuje registráciu rovnakých voličov, účasť voličov bola stále neobvykle vysoká. Aj tu bol 

zapojený hlasovací systém Dominion. Totiž:

Výkonný pracovník v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bývalý analytik NASA, Russ Ramsland, vypovedal, že v okrese 

Wayne v Michigane, kde sa používalo zariadenie Dominion Voting Systems, vykazovalo 46 zo 47 okrskov v kraji viac ako 

96% účasť voličov. 25 z týchto okrskov vykázalo 100% účasť voličov. 135
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Wisconsin, ktorý umožňuje aj registráciu voličov v ten istý deň, tiež hlásil neobvykle vysokú účasť voličov v porovnaní s 

číslami z roku 2016. Napríklad Milwaukee hlásilo rekordnú účasť voličov počas prezidentských volieb v roku 2020 oproti 

84% v roku 2016. 136 Z 327 hlasujúcich v meste 90 z nich uviedlo účasť vyššiu ako 90%. 137

Štatisticky nepravdepodobné súčty hlasov na základe registrácie strany a historických vzorov

Pre prezidentské voľby v roku 2020 boli charakteristické silné volebné vzorce pre partizánov v súlade s historickými modelmi. 

Republikánske jurisdikcie spravidla hlasovali vo veľkej miere za prezidenta Trumpa a demokratické jurisdikcie vo veľkej miere 

za Joea Bidena.

V niektorých prípadoch sa však vyskytli prípady, keď boli tieto partizánske a historické vzorce porušené. Je to presne v 

tých prípadoch, keď sú najpravdepodobnejšie účinné buď priame podvody, strojové nepresnosti alebo manipulácie.

Jedným z príkladov takýchto štatisticky nepravdepodobných súčtov hlasov sú výsledky v arizonskom piatom volebnom okrsku. Na 

jednom okrese na predmestí Queen Creek percento hlasov pre prezidenta Trumpa dramaticky pokleslo v porovnaní s rokom 2016, a 

to zo 67,4 na 58,5 percenta. 138 Toto sa pripísalo „neobvykle vysokému“ počtu duplikátov hlasovacích lístkov. 139

Neobvyklé návaly hlasovania

Vo veľmi skorých ranných hodinách 4. novembra sa uskutočnilo niekoľko neobvyklých volebných rázov th v Gruzínsku, Michigane 

a Wisconsine. Analýza vykonaná v rámci projektu integrity voličov z roku 2006 New York Times verejne hlásené údaje o Dni 

volieb, ktoré vykazovali niekoľko „hrotov“ hlasov, ktoré boli neobvykle veľké a mali neobvykle vysoké pomery Biden-Trump. 

Takéto hroty alebo prepätia mohli dobre naznačovať, že boli spočítané podvodné hlasovacie lístky.

Napríklad v Gruzínsku aktualizácia 4. novembra o 13:34 th preukázali ďalších 136 155 odovzdaných hlasovacích lístkov pre Joe 

Bidena a 29 115 ďalších odovzdaných hlasov pre prezidenta Trumpa. 140 Aktualizácia v Michigane o 3:50 4. novembra th ukázal 

aktualizáciu ďalších 54 497 odovzdaných hlasov pre Joe Biden a

Prezidentovi Trumpovi bolo odovzdaných 4 718 hlasov. 141 A aktualizácia vo Wisconsine 4. novembra o 3:42 hod th ukázal ďalších 143 379 

hlasovacích lístkov pre Joe Bidena a 25 163 hlasov odovzdaných pre prezidenta Trumpa. 142
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IX. Analýza stavu po štáte a zlyhanie signálu v našich legislatívnych a súdnych odboroch

Všetky šťastné rodiny sú si podobné; každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom.

- Anna Karenina, od Lea Tolstého

V tejto chvíli by malo byť zrejmé, že všetkých šesť štátov bojiska trpí väčšinou alebo všetkými šiestimi rozmermi volebných 

nezrovnalostí zdokumentovaných v tejto správe. Rovnako ako Tolstého nešťastné rodiny, je tiež pravda, že každý stav 

bojiska je svojím spôsobom nezrovnalostí vo voľbách odlišný. To znamená, že každý stav bojiska sa môže vyznačovať 

jedinečnou kombináciou problémov, ktoré sa impresionisticky môžu považovať za „najdôležitejšie“ pri zmene stavu pre Joea 

Bidena.

Zoberme si Arizonu, štát s najnižším údajným bidenským víťazným rozpätím 10 457 hlasov. Toto je štát so štatisticky 

nepravdepodobnou vysokou účasťou voličov v župách Maricopa a Pima; rozsiahle nesprávne zaobchádzanie s hlasovacími lístkami; 

a 1,6 milióna hlasovacích lístkov zaslaných poštou (ktoré smerovali skôr k Bidenu) podliehali oveľa nižším štandardom certifikácie a 

overovania ID ako voliči osobne (ktorí sa prikláňali k Trumpovi).

V Gruzínsku bolo údajné víťazné rozpätie Bidenu spravodlivé 11 779 hlasov. To, čo v štáte Peach asi vyskočí najviac, 

je nezákonný dekrét o súhlase, ktorý efektívne zmaril požiadavky na zhody podpisov pre milióny poštových lístkov. 

Existuje tiež celkom nevyriešená záležitosť s výrobou falošných hlasovacích lístkov asi 100 000 hlasovacích lístkov, 

ktoré boli v hlbokej noci záhadne vytiahnuté spod stolov a urýchlene zostavené do tabuľky. Samozrejme, videli sme, že 

gruzínska volebná verzia trikarty Monte sane z ruky viedla k silnému nárastu hlasov v Bidene.

Zo všetkých šiestich štátov bojiska, ktoré trpeli mnohými zneužívaniami pozorovateľov a pozorovateľov volieb, sa musí 

Michigan klasifikovať ako „prvý medzi rovnými“. Vďaka svojej taktike „rozmiestnenia okien“ a „zdokonaľovania 

pozorovateľov“ bol Detroit v okrese Wayne centrom tohto vesmíru „nevidím zlo“. Keď sa dvaja miestni republikánski 

úradníci pokúsili zadržať certifikáciu hlasov v tomto kraji pre také praktiky a požadovali audit, boli podrobení extrémnemu 

zastrašovaniu a „doxingu“ a rýchlo kapitulovali. 143

Pokiaľ ide o Nevadu, jedná sa tiež o štát s veľmi úzkym údajným rozpätím víťazstva pre Joe Bidena -

33 596 hlasov. Nezrovnalosti hlasovacieho zariadenia spojené so strojom Agilis tu spochybnili až 130 000 hlasov. Môže 

sa tiež vyskytnúť neobvykle vysoký počet hlasovacích lístkov, ktoré odovzdajú voliči mimo štátu a ďalší, ktorí nespĺňajú 

požiadavky na trvalý pobyt. Samozrejme, drzé podplácanie domorodých Američanov voliť Joe Bidena je samozrejme 

temnou škvrnou pre štát a Demokratickú stranu. 144

V Pennsylvánii rovnako drzý minister zahraničných vecí vydal nezákonné pokyny týkajúce sa prijatia holých hlasovacích lístkov a 

ignoroval pokyny Najvyššieho súdu v Pensylvánii týkajúce sa riešenia veci. Umožnila nezákonné ošetrenie hlasovacích lístkov v 

rozpore so štátnym právom a po volebnom dni zaslala zákonnú obálku na prijímanie hlasovacích lístkov.
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V štáte Keystone a rovnako ako v prípade Gruzínska s tromi kartami Monte, zamiešajte falošné hlasovacie lístky spod škandálu so stolom, 

rovnako tu zostáva rovnako nevyriešená otázka možnej výroby falošných hlasovacích lístkov. Pripomeňme si, tu bolo svedectvo vodiča 

nákladného vozidla, ktorý prisahal, že ich zachytil až toľko

100 000 falošných vyrobených hlasovacích lístkov v New Yorku a doručilo ich do Pensylvánie. Ťahač aj zúčastnené 

hlasovacie lístky zostávajú nezodpovedané - a to, čo mohlo byť v tomto ťahači, bolo dosť hlasovacích lístkov 

samotných na zvolenie Joe Bidena.

Napokon vo Wisconsine je matkou všetkých faulovateľných procesných faulov pravdepodobne to zhruba

170 000 poštových lístkov vstupujúcich do procesu tabuliek pod zámienkou neprítomných lístkov v zjavnom rozpore so zákonom 

štátu. To je viac ako osemnásobok počtu hlasovacích lístkov s údajnou maržou víťazstva Bidenu 20 682 hlasov.

Vo Wisconsine existuje takisto rozsiahle zneužívanie spojené s príliš rozsiahlou definíciou „neobmedzene obmedzených 

voličov“. Tu si pripomeňme, že prírastok nových voličov na neurčito obmedzených vo voľbách vo Wisconsine v roku 2020 bol 

viac ako päťnásobok údajného rozpätia víťazstva Bidenu.

* * * *

Zatiaľ čo vládni úradníci Demokratickej strany podvádzali volebný proces vo všetkých šiestich štátoch bojiska, veľa 

republikánskych vládnych funkcionárov - od guvernérov a štátnych zákonodarcov až po sudcov - im stálo v ceste len málo 

alebo nič.

Zvážte, že republikánska strana kontroluje oboje komory štátnych zákonodarných orgánov v piatich zo šiestich štátov 

bojiska - Arizone, Gruzínsku, Michigane, Pensylvánii a Wisconsine. 145 Títo

Štátne zákonodarné orgány majú zjavne právomoc aj príležitosť vyšetrovať šesť rozmerov volebných 

nezrovnalostí uvedených v tejto správe. Títo politici, vädnúci pod silným politickým tlakom, napriek tomu zlyhali 

vo svojich ústavných povinnostiach a zodpovednostiach - a tým zlyhali tak svoje štáty, tento národ, ako aj svoju 

stranu.

To isté možno povedať o republikánskych guvernéroch v dvoch zo šiestich štátov bojiska - Arizone a Gruzínsku. 

Arizonský Doug Ducey a gruzínsky Brian Kemp sa krčili v sídlach svojich guvernérov a skutočne im sedeli v 

rukách, zatiaľ čo ich štáty sa topili vo volebných nezrovnalostiach.

Justičná zložka americkej vlády by mala byť poslednou poistkou pre problémy, ktoré skúma táto správa. Naše 

štátne súdy aj federálne súdy vrátane Najvyššieho súdu však americkému ľudu zlyhali v tom, že odmietli náležite 

rozhodnúť o volebných nezrovnalostiach, ktoré pred nimi boli. Ich zlyhania takisto predstavujú veľké riziko pre 

Americkú republiku.
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Záverečné poznámky

Zo zistení tejto správy je možné vyvodiť, čo mohla byť koordinovaná stratégia na efektívne zostavenie volebného balíka 

proti lístku Trump-Pence. Vzorce volebných nezrovnalostí pozorované v tejto správe sú skutočne také konzistentné vo 

všetkých šiestich štátoch bojiska, že navrhujú koordinovanú stratégiu, ktorá umožní, ak nie ukradne voľby, potom 

strategicky rozohrať volebný proces takým spôsobom, aby sa nespravodlivo naklonilo hranie volieb. pole v prospech 

lístka Biden-Harris.

Hlavná časť tejto stratégie „napĺňania volebných urien“ bola výstižne zhrnutá v sťažnosti podanej Najvyšším 

súdom USA štátom Texas:

Používajúc pandémiu COVID-19 ako odôvodnenie, [demokratickí] vládni úradníci [v Gruzínsku, 

Michigane, Pensylvánii a Wisconsine] si uzurpovali autoritu svojich zákonodarných zborov a 

protiústavne revidovali volebné zákony ich štátu. Tieto zákonné revízie uskutočnili prostredníctvom 

výkonnej moci alebo priateľských sporov, čím oslabili integritu hlasovacích lístkov. 146

Podľa sťažnosti z Texasu - ktorú Najvyšší súd smutne odmietol vypočuť - cieľom tejto stratégie bolo zaplaviť štáty 

bojiska „miliónmi hlasovacích lístkov, ktoré sa majú poslať prostredníctvom e-mailov alebo vložiť do schránok s 

malým alebo žiadnym reťazcom väzba. “ Zároveň sa demokratickí vládni úradníci tiež snažili „oslabiť najprísnejšie 

bezpečnostné opatrenia chrániace integritu overenia podpisu hlasu a požiadavky svedkov“. 147

Zistenia z posúdenia vykonaného v tejto správe sú v súlade so sťažnosťou Texasu. Kľúčové jedlá zahŕňajú:

• Váha dôkazov a vzory nezrovnalostí, ktoré táto správa odhalila, sú také, že je nezodpovedné, aby ktokoľvek 

- najmä médiá hlavného prúdu - tvrdil, že neexistujú „dôkazy“ o podvodoch alebo nezrovnalostiach.

• Hlasovacie lístky, ktoré prišli do úvahy z dôvodu zistených nezrovnalostí vo voľbách, sú viac ako dostatočné na to, aby 

zmenili výsledok v prospech prezidenta Trumpa, ak by aj relatívne malá časť týchto hlasovacích lístkov bola považovaná 

za nezákonnú.

• Zatiaľ čo všetkých šesť štátov bojiska vykazuje najviac alebo celkovo šesť dimenzií volebných nezrovnalostí, každý 

štát má jedinečnú kombináciu problémov, ktoré možno považovať za „najdôležitejšie“. Inými slovami, pre všetky 

štáty bojiska sú charakteristické rovnaké alebo podobné volebné nezrovnalosti; ale rovnako ako Tolstého nešťastné 

rodiny, každý stav bojiska je odlišný svojím spôsobom volebných nezrovnalostí.

• Išlo o krádež tisícmi rezov naprieč šiestimi dimenziami a šiestimi stavmi bojiska, a nie o jedinú volebnú 

nezrovnalosť „striebornej guľky“.
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• Keď odmietnu vyšetrovať rastúci počet oprávnených sťažností, protitrumpovské médiá a cenzúra 

sociálnych médií sa podieľajú na ochrane americkej verejnosti pred pravdou. Toto je nebezpečná hra, 

ktorá súčasne podkopáva dôveryhodnosť médií a stabilitu nášho politického systému a republiky.

• Tí novinári, experti a politickí vodcovia, ktorí sa teraz podieľajú na tom, čo sa stalo Bidenom 

Whitewashom, by mali uznať šesť dimenzií volebných nezrovnalostí a vykonať príslušné vyšetrovanie s 

cieľom zistiť pravdu o voľbách do roku 2020. Ak sa tak nestane pred dňom inaugurácie, riskujeme, že sa 

k moci dostane nelegitímny a nelegálny prezident, ktorému chýba podpora veľkej časti amerického ľudu.

• Neúspech v agresívnom a úplnom vyšetrení šiestich rozmerov volebných nezrovnalostí hodnotených v tejto správe 

je signálovým zlyhaním nielen našich protitrumpovských mainstreamových médií a cenzúry sociálnych médií, ale aj 

legislatívnych a súdnych zložiek.

o Republikánski guvernéri v Arizone a Gruzínsku spolu s republikánskymi väčšinou v oboch 

komorách štátnych zákonodarných zborov piatich zo šiestich štátov bojiska - Arizony, 

Gruzínska, Michiganu, Pensylvánie a Wisconsinu 148 - mali právomoc aj príležitosť preskúmať 

šesť rozmerov volebných nezrovnalostí uvedených v tejto správe. Títo politici, vädnúci pod 

silným politickým tlakom, napriek tomu zlyhali vo svojich ústavných povinnostiach a 

zodpovednostiach - a tým zlyhali tak svoje štáty, tento národ, ako aj svoju stranu.

o Štátne súdy aj federálne súdy vrátane Najvyššieho súdu zlyhali

Američania odmietajú primerane rozhodovať o volebných nezrovnalostiach, ktoré pred nimi 

boli. Ich zlyhania predstavujú veľké riziko pre Americkú republiku.

• Ak tieto volebné nezrovnalosti nebudú úplne vyšetrené pred Dňom inaugurácie a tým im bude účinne umožnené obstáť, vystavuje sa 

tento národ reálnemu riziku, že už nikdy nebude môcť mať spravodlivé prezidentské voľby - preteky Senátu, ktoré sa uskutočnia 

nižšie ako hlasovanie, sú naplánované na 5. januára v Gruzínsko je počiatočným testovacím prípadom tohto hroziaceho rizika.
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