Có Lẽ Đây Mới là Kết Quả Thật của Bầu Cử Hoa Kỳ???
Máy chủ Dominion tại Frankfurt vào thời điểm bị mật vụ
CIA đột nhập hiển thị rằng Trump đã giành chiến thắng
tuyệt đối với cách biệt rất xa và hoàn toàn có khả năng
nằm trong top 10 Tổng thống Hoa Kỳ đạt được nhiều
phiếu ĐCT nhất trong lịch sử, tỉ số Trump vs Biden là :
410 - 128.
Số phiếu đại cử tri chênh lệch giữa Trump và Biden,mà
máy chủ tại Đức đã xác nhận, đã bị Soft Ware Voting
Systems ăn gian trong 28 tiểu bang ở Mỹ ,vừa bị Mỹ thu
hồi.
Đây mới đúng là KẾT QUẢ THẬT của cuộc bầu cử :
"Trump vs Biden là : 410 - 128" !

Theo bản tin này thì dân biểu Louis Gohmert xác nhận,
quân đội Hoa Kỳ đã tịch thu toàn bộ hệ thống máy chủ
của Dominion Vote System (tức là máy đếm phiếu hiện
nay được dùng ở 28 tiểu bang, đang bị tình nghi là gian lận) đặt tại nước Đức
Theo dữ liệu vào thời điểm bị mật vụ CIA đột nhập hiển thị rằng Trump đã giành chiến thắng luôn bang Cali !
https://www.shockya.com/news/2020/11/13/us-army-seized-dominion-voting-systems-servers-in-germany/

Quân đội Hoa Kỳ ở Đức vừa tịch thu máy tính chủ của hãng Dominion￼ tại Đức. Hãng Dominion này là hãng
quản trị phần mềm và làm chủ các máy đếm phiếu bị nghi ngờ gian lận ở Mỹ. Tin mới nhất cho biết hằng trăm
biệt kích Mỹ đã đột nhập vào công ty phần mềm Scytl nơi bán phần mềm chứa mã code điều khiển từ xa
nhằm thay đỗi kết quả bầu cử ở Mỹ - Server Dominion chứa phần mềm gian lận bầu cử tại Mỹ có server tại
Đức đã bị quân đội Mỹ tịch thu.
Bà luật sư của TT Trump Sidney Powell cho biết đúng ra TT Trump đã thắng xa Biden trong cuộc bầu cử lần
này, tuy nhiên vì phần mềm Scytl đã làm thay đỗi kết quả bầu cử giúp Biden thắng sát nút. Hiện nay Team
Trump đang chuẩn bị một cuộc họp báo lớn, phanh phui sự gian lận có tổ chức này.
Nhiều nhân viên làm việc cho hãng software gian lận Scytl đang nằm trong nhà khám quân đội Mỹ và được
canh gát cẩn mật.
P/s: máy chủ Dominion tại Frankfurt vào thời điểm bị mật vụ CIA đột nhập hiển thị rằng Trump đã giành chiến
thắng tuyệt đối với cách biệt rất xa và hoàn toàn có khả năng nằm trong top 10 Tổng thống Hoa Kỳ đạt được
nhiều phiếu ĐCT nhất trong lịch sử, tỉ số Trump vs Biden là : 410 - 128.

Nghị sĩ Mỹ nói về chuyện này và phía Đức mới báo tin thôi: https://youtu.be/NYnf1r8mXXs
https://thewatchtowers.org/breaking-...the-ground.../

