
Trung Cộng Đã Phát Động Chiến Tranh Mạng nhờ Sự Tiếp Tay 
của Đảng Dân Chủ và Deep State nhằm Cướp Cuộc Bầu Cử. 
 
 
Hành vi cố ý thiết kế phần mềm của hệ thống máy Dominion để thực hiện việc gian lận phiếu bầu là ở một 
quy mô quá khủng khiếp, tỷ lệ gian lận trên 68% như trong bảng phân tích Pháp y (forensic) tại quận 
Antrim, Michigan vừa được một Thẩm phán cho công khai vào ngày hôm qua.  
 
Cùng với việc cố ý thiết kế phần mềm gian lận như thế này, bảng phân tích Pháp y còn chỉ ra rằng phần mềm 
trong hệ thống máy Dominion còn có cửa hậu cho phép bên thứ ba trực tiếp liên tục sửa đổi kết quả kiểm 
điểm phiếu bầu. Và đây chính là sự can thiệp trực tiếp của Trung cộng vào kết quả bầu cử của nước Mỹ 
theo như nội dung dưới đây. 
 
Hôm nay Bộ phận Chống Tội phạm trên Internet của FBI đã đột kích vào trụ sở chính của công ty chuyên cung 
cấp dịch vụ IT Management Solarwinds ở Austin, Texas, thu giữ các thiết bị, máy móc và bắt giữ Giám đốc 
điều hành của Công ty này để điều tra về việc họ đã cố ý tạo điều kiện cho các Hacker thuộc chính phủ Trung 
cộng thâm nhập và chiếm quyền kiểm soát dịch vụ quản lý IT mà công ty Dominion Voting System đã thuê bao 
sử dụng để phục vụ cho việc kiểm đếm phiếu Bầu Cử tri vào ngày bầu cử 3 tháng 11 vừa qua. 
Mặc dù Công ty Dominion đã cố ý xóa tất cả các dữ liệu nhằm phi tang chứng cứ về gian lận bầu cử trong các 
hệ thống máy Dominion này, nhưng "Trời cao có mắt", không may cho bọn gian lận này, đó là cơ sở dữ liệu 
về gian lận bầu cử vẫn còn lưu lại trên dịch vụ Cloud của Solarwinds, và như vậy đã bị bắt giữ bởi các đơn vị 
đặc vụ FBI trung thành với Tổng Thống Donald Trump, với Hiến pháp, và với người dân Mỹ. 
 
Rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính Trung cộng đã phát động chiến tranh sinh học (thông qua 
việc thả con virus Covid-19 tàn phá nước Mỹ và thế giới) và Chiến tranh không gian mạng (bằng việc 
chiếm quyền kiểm soát Hệ thống máy bầu cử Dominion để thao túng phiếu bầu có lợi cho Joe Biden để 
tấn công toàn diện vào nước Mỹ với sự tiếp tay, giúp sức của Đảng Dân chủ và đám Deep State.  
 
NHƯ VẬY, CHỨNG CỨ CAN THIỆP CỦA NGOẠI BANG VÀO CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ ĐÃ QUÁ RÕ RÀNG, 
KHÔNG CÒN GÌ PHẢI BÀN CÃI NỮA! 
 
ĐÃ ĐẾN LÚC NGƯỜI DÂN MỸ WE THE PEOPLE DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP PHẢI 
TIẾN HÀNH MỘT CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ QUỐC GIA ĐỂ ĐẬP TAN KẺ THÙ TRUNG CỘNG, ĐỒNG THỜI 
QUÉT SẠCH CÁI ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ BỌN DEEP STATE PHẢN QUỐC NÀY! 
 
HÃY CÙNG ỦNG HỘ MẠNH MẼ VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỘT LỆNH THIẾT QUÂN LUẬT SẼ ĐƯỢC BAN 
HÀNH TRONG NHỮNG NGÀY TỚI. 
 

   


