
Chuột Sa vào Bẫy. 
 

 
Đây, thông báo mới nhất từ Tổng Thống Trump. (Xin xem hình.) 
Tiện đây, mình xin bật mí một tin mà nói ra ít có ai tin cả những người ủng hộ 
Tổng Thống Trump cũng sẽ không tin... Nhưng em sẽ nói. Còn tin hay không 
thì tùy các bạn.  
 
Tin này chỉ có những người thân cận của Tổng Thống Trump mới biết và 
những người làm trong Ủy Ban Bầu Cử mới kiểm chứng cho mình. Lúc 

khoảng 1:30 sáng thứ Tư giờ Houston và 2:30 sáng giờ Thủ Đô. Tổng Thống Trump có phát biểu tại Tòa Bạch 
Ốc và ông có nói: 
"Tôi muốn ngưng đếm phiếu vì sợ họ sẽ gian lận Bầu Cử." 
 
Lúc đó, các bạn có tin không? Trước khi ra mặt phát biểu thì Ủy Ban Bầu Cử và những Nhân Viên National 
Guards mà Tổng Thống Trump gửi xuống từng phòng đếm phiếu...Họ mặc thường phục để "giúp" kiểm phiếu. 
Họ đã Báo Cáo về cho Tòa Bạch Ốc là Tổng Thống Trump đang "thắng" hết tất cả những tiểu bang Hoa 
Kỳ....trừ 1 tiểu bang New York thôi. Số phiếu Cử Tri Đoàn của Tổng Thống Trump lúc đó là 306.  
 
Đến 2 giờ sáng Houston / 3 giờ sáng Washington DC... phe Dân Chủ đã biết là Tổng Thống Trump " đã thắng 
" cho nên họ mới NGƯNG đếm phiếu và bỏ ra về... để về nhà lấy phiếu giả đem đến phòng đếm phiếu. 
 
Trở lại câu nói của Tổng Thống Trump lúc 1:30 sáng..."Tôi muốn ngưng đếm phiếu" vì lúc đó Tổng Thống 
Trump biết rõ là Ông đã thắng lớn. Nhưng Tổng Thống Trump nói như vậy là để "câu độ" phe Dân Chủ. Vì 3 
năm qua mỗi khi Tổng Thống Trump nói gì thì phe Dân Chủ lại làm trái lại ý của Tổng Thống Trump để ra vẻ 
chống đối.Thế là phe Dân Chủ lọt vào cái bẫy của Team Tổng Thống Trump và đem phiếu giả (Tàu+ 
Printed) vào phòng đếm phiếu và nhét vô tiếp tục đếm phiếu. Nhưng họ đâu có biết Lá Phiếu thật có 
gắn "Watermarks" do cơ quan An Ninh Nội Địa Quốc Gia (DHS) cài vào.Như vậy, tất cả những lá phiếu 
Ballots đếm sau 4g sáng bầu cho Joe Biden đều là phiếu giả... không có Watermarks. 
 
Chuột dính BẪY và mỗi một lá phiếu giấy [giả] - Paper Ballots là một bằng chứng cụ thể để trình lên Tối Cao 
Pháp Viện. Đường nào đảng Dân Chủ cũng chết. Họ sẽ bị kết tội và bị bắt hết sau Bầu Cử. Cho nên, cả tụi 
Media và đảng DC đang bị kẹt trong cái thế Tiến Thoái Lưỡng Nan. Lỡ trèo lên lưng Cọp rồi... ngồi cũng 
chết, nhảy xuống cũng toi mạng. Vì thế họ đang cố tình câu giờ... không chịu Báo Cáo kết quả Bầu Cử.  
 
Hết đường chạy. Mấy ngày hôm nay, đâu có ai thấy bà Nancy Pelosi lên TV phát biểu hay xuất hiện đâu hén. 
Sau cùng, bà con bên Cali nên an tâm và cảm ơn những ai bên Cali đã bỏ phiếu rất đông cho Tổng Thống 
Trump. 
 
The Silent Majority 
 
 
 
 


