Nữ Giám đốc CIA có bị thương và bị bắt trong cuộc đột kích
cơ sở máy tính của CIA ở Frankfurt?
Những thông tin gần đây cho rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) Gina Haspel
đã bị thương và bị bắt trong cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào sơ sở máy tính của CIA ở Frankfurt,
Đức, theo TheBL.
Bản gốc tiếng Anh ở bên dưới
Thomas McInerney là một trung tướng ba sao Không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, người từng giữ các vị trí quân
sự hàng đầu dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Tổng thống Hoa Kỳ,
mới đây ông đã đưa ra một số cáo buộc quan trọng.
Gina Haspel Giám đốc CIA

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Worldview Radio & WVW-TV, ông đã đưa ra
tuyên bố gây chú ý rằng 5 lính đặc nhiệm Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc
đột kích vào một cơ sở máy tính của CIA ở Frankfurt, Đức, nơi Hệ thống
bỏ phiếu Dominion đặt máy chủ với thông tin gian lận cử tri đã bị thu giữ.
McInerney nói rằng một cuộc giao tranh đã nổ ra khiến binh lính Mỹ thiệt mạng.
“Tôi đã nghe nói rằng có sự việc xảy ra, và tôi chưa thể xác minh nó. Tôi muốn
cẩn thận trong điều này. Nó chỉ mới xuất hiện, nhưng tôi hiểu là đã có lính Mỹ
thiệt mạng trong cuộc đột kích đó. Bây giờ, đó là một hoạt động của CIA, và đó
là điều rất đáng lo ngại”, ông nói.
Cả Quân đội Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ đều phủ nhận rằng một cuộc
tấn công như vậy đã xảy ra, Military Times đưa tin. “Các cáo buộc là sai sự thật”, đại diện USASOC tuyên
bố.
Năm binh sĩ thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng vào ngày 12/11, và internet tràn lan tin đồn
rằng họ thực sự đã thiệt mạng trong vụ đột kích tại cơ sở máy tính Frankfurt. Quân đội Mỹ cho biết các binh sĩ
này là một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Bán đảo Sinai theo dõi hiệp ước hòa bình năm
1978 giữa Ai Cập và Israel.
Liệu CIA có đứng sau những động thái phá hoại cuộc bầu cử năm 2020?
Tướng McInerney cho biết phần mềm có tên “Hammer” và “Scorecard” đã được phe cánh tả sử dụng để
thực hiện hành vi gian lận cử tri và một lượng lớn phiếu bầu qua mạng này đã được sử dụng để lật
ngược kết quả bầu cử. Theo vị tướng, phần mềm này được thiết kế lại dưới thời Giám đốc CIA John
Brennan và cựu Giám đốc FBI James Comey thuộc chính quyền Obama. Phần mềm này được gọi là
Kraken, điều mà luật sư Sidney Powell ám chỉ khi cô ấy nói rằng cô ấy “sắp giải phóng Kraken” trong lập
trường chống lại hành vi gian lận cử tri thông qua tòa án.
McInerney cho biết trong cuộc phỏng vấn:
“Bộ chỉ huy lực lượng đặc biệt của Mỹ đã chiếm giữ một cơ sở máy chủ ở Frankfurt, Đức, vì họ đã gửi
dữ liệu này từ sáu bang đó qua internet đến Tây Ban Nha và sau đó đến Frankfurt, Đức. “Lực lượng
hoạt động đặc biệt đã thu giữ máy chủ ở cơ sở đó và họ biết tất cả dữ liệu mà họ đang cung cấp”.
Tổng thống Trump và Powell đã “điều Tiểu đoàn Tình báo Quân sự 305 làm việc này, bởi vì trong tất cả
những sự kiện này, chúng tôi không thấy dấu chân của DOJ hay FBI, cũng như CIA”, ông nói.
Giám đốc CIA Gina Haspel có tham gia vào vụ xả súng ở Frankfurt không?

Tin đồn trên mạng cho rằng Gina Haspel đang ở cơ sở máy tính Frankfurt khi cuộc đột kích diễn ra bởi
việc bà không xuất hiện trước công chúng sau đó, càng không có bất kỳ tuyên bố nào về cuộc đột kích.
Theo một báo cáo trên DarkOutpost: Giám đốc CIA Gina Haspel đã bị bắt sau khi bà bị thương trong cuộc đột
kích tòa nhà CIA ở Frankfurt Đức để bảo vệ các máy chủ. Tòa nhà không có bảo vệ và không được bảo
vệ. Haspel đã điều động một số lực lượng an ninh đặc biệt do quân đội huấn luyện để bảo vệ tòa nhà
khỏi cuộc đột kích. Khi cuộc đột kích xảy ra Haspel đã ở đó.
5 lính đặc nhiệm của chúng ta cùng một quan chức CIA đã thiệt mạng trong cuộc đột kích. Haspel bị
thương. Tôi cố gắng xác nhận 3 chứng cứ về những người lính bị thiệt mạng. Tôi đã xác nhận hai, nhưng
không thể xác nhận chứng cứ còn lại. CIA đã bịa ra một câu chuyện che đậy về 5 binh sĩ và một đặc
nhiệm CIA thiệt mạng và nói rằng họ đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng.
Outpost cho biết Haspel đã bị thương trong cuộc đấu súng, sau đó được sơ tán và bay đến GITMO, nơi bà ấy
đã thực hiện một đoạn video thú nhận đầy đủ.
Nếu tin đồn đúng là sự thật, có lẽ CIA sẽ bắt đầu hiểu vấn đề khi biết rằng sếp của họ đã tự thú.
Đây có thể là một phần của những sự việc lớn xảy ra trong tuần này mà Tổng thống Trump đã ám chỉ?
Chúng ta sẽ phải chờ xem.

Was CIA Director Gina Haspel injured and arrested during
Frankfurt CIA computer facility raid?
Chris Ford | TheB
CIA Director Gina Haspel (Facebook/Gina Cheri Haspel)
Thomas McInerney is a three-star retired United States Air Force
lieutenant general, who served in top military positions under the
secretary of defense and the vice president of the United States,
and he has made some stunning allegations. During a recent
interview with Worldview Radio & WVW-TV, he made the
sensational claim that five U.S. special operation forces had been
killed during a raid on a CIA computer facility in Frankfurt, Germany,
where Dominion Voting Systems machines with information of the U.S. recent voter fraud were seized.
McInerney stated that a fight had broken out at the facility, resulting in the deaths of the soldiers. “I’ve heard it
didn’t go down without incident, and I haven’t been able to verify it. I want to be careful in that. It’s just coming
out, but I understand—my initial report is—that there were U.S. soldiers killed in that operation. Now, that was
a CIA operation, and so that’s the very worrisome thing,” he said.
Both U.S. Army and U.S. Army Special Operations Command denied that such an attack occurred, the Military
Times reported. “The allegations are false,” a USASOC representative declared. Five soldiers died in a
helicopter crash on Nov. 12, and the internet is rife with rumors that they were actually killed in the shootout at
the Frankfurt computer facility. The U.S. Army said the soldiers were part of the international force of
peacekeepers in the Sinai Peninsula monitoring the 1978 peace treaty between Egypt and Israel.
So, is the CIA behind moves to sabotage the 2020 election?
McInerney said the software called “Hammer” and “Scorecard” have been utilized by the leftists to commit
voter fraud, and massive amounts of this cyberwarfare were used to flip the election results. According to the
general, this software was redesigned under CIA Director John Brennan and former FBI Director James
Comey during the Obama administration. The software is referred to as the Kraken, something attorney Sidney

Powell alluded to when she said she was “about to unleash the Kraken” during her stance against voter fraud
through the courts.
“The U.S. special forces command seized a server farm in Frankfurt, Germany, because they were sending
this data from those six states through the internet to Spain and then into Frankfurt, Germany,” McInerney said
during the interview. “Special operation forces seized those, that facility, so they have those servers and they
know all this data they are providing.”
President Trump and Powell have “got the 305th Military Intelligence Battalion working with them, because in
all of this, we have not seen any footprints of the DOJ or the FBI, nor the CIA on the friendly side,” he said.
Was CIA Director Gina Haspel involved in the Frankfurt shootout?
The internet rumors that Gina Haspel was at the Frankfurt computer facility when the raid took place are fueled
by her lack of any public appearances, much less any statement from her to dispute that the raid took place.
According to a report on DarkOutpost: CIA Director Gina Haspel was arrested after she was injured in the
Frankfurt Germany CIA building raid to secure the servers:
“The building had no guards and was unprotected. Haspel pulled in some private special military-trained
security forces to protect the building from such a suspected raid. When the raid happened Haspel was there.
5 of our special forces troops along with a CIA official were killed in the raid. Haspel was injured.
I try to get three confirmations of the soldiers being killed. I got two, but could not get a third. The CIA made up
a cover story about the 5 soldiers and one CIA operative killed and said they were killed in a helicopter crash.”
Outpost said Haspel was injured in the shootout, then evacuated and flown to GITMO, where she has made a
full video confession.
If the rumor is indeed true, perhaps the CIA will begin to toe the line, knowing their boss has sung like a
canary. Could this be part of the big things happening this week that President Trump has alluded to?
We will have to wait and see.

