Về Vụ Gian Lận Bầu Cử
1.- Hôm qua, 9 Tòa lớn Washington DC ký lệnh bác bỏ việc tiểu bang Texas thưa kiện tiểu bang Texas và 6
tiểu bang kế cận, qua mặt Hành Pháp trong việc ban hành sắc luật của cácThống Đốc các tiểu bang về bầu
cử bằng thư gửi trong ngày 3 / 11 / 2020. Kết quà sự kiện nầy làm nhóm công dân Hoaky và ngoại quốc ngay
thẳng, có lương tâm bênh TT. Trump buồn rã rời.
Lại buồn thêm 5 phút là có cả 7 / 9 vị Tòa lớn Washington DC đồng ý ký lệnh bác bỏ nầy ( 9 Vị Tòa lớn gồm:
Stephen G. Breyer, Clarence Thomas, John G. Roberts ( Chief ), Samuel A. Alito, Neil M. Gorsuch, Sonia
Sotomayor, Elena Kagan, Brett M. Kavanaugh, Amy Coney Barrett )
Hiện nay tại Tòa Tối Cao Washington DC thì có đến 6 vị thuộc Đảng Cộng Hòa, 3 vị kia là đảng Dân Chủ.
Có nghĩa là nếu lấy quyết định của Tòa lớn thì 6 / 9 thuộc đảng Cộng Hòa., ăn đứt 3 / 9 thuộc đảng dân Chủ.
Đôi khi chủ tịch Tòa lớn Washington DC là John G. Roberts đôi khi ngã theo tụi Dân Chủ...thì 5 / 4 cũng đủ
chiến thắng dành cho đảng Cộng Hòa của Ông Trump luôn. Nhưng không dè phán quyết " chới với " của 7 / 9
về vụ Texas đã làm chúng ta ngở ngàng . Chỉ có 2 / 9 là: Clarence Thomas ( da đen ) + Samuel A. Alito ( Mễ )
là OK cho Texas
*** Nhưng có điều khá thú vị nhất là Ông Tòa lớn " Samuel A. Alito " ( gốc Mễ ) là trước đó vài tuần, ông nầy
bác bỏ vụ kiện của luật sư " Rudi Giuliani " thưa tiểu bang Pennsylvania một cái rẹt... nghĩa là xem như là theo
phe Dân Chủ... mà nay sao lại theo Ông da đen " Clarence Thomas " thuận Yes trong vụ Texas... nghĩa là
sao? Trước đó theo Dân Chủ ( vụ Pennsylvania ) nay lại theo Cộng Hòa ( vụ Texas ) của Tòa Samuel A Alito?
- Xin thưa là Tòa Samuel A Altito ngầm cho TT. Trump biết là mình vẩn ủng hộ Ông Trump từ lâu.
**** Ngở ngàng nhất là bà Tòa lớn mới toanh, được TT. Trump hết lòng ủng hộ, ngay cả đêm khuya vẩn mở
cửa Dinh Tổng thống mà chờ bà Tòa Amy Coney Barrett + Tòa lớn da đen " Clarence Thomas " để tuyên thệ
với TT. Trump vào đêm khuya ngày đó? mà tại sao bà Tòa mới nầy lại " chơi " TT. Trump một vố đau điếng là
bác bỏ vụ kiện của tiểu bang Texas một cái rụp?
**** Ngở ngàng nhất là tại sao 7 / 9 Tòa lớn US lại không chờ đợi thêm vài ngày để cho 20 tiểu bang Hoa kỳ
nộp đơn thưa lên Tối Cao Pháp Viện cùng chung chủ đề của tiểu bang Texas?
Tại sao làm vội vàng mà không chờ cho đủ 21 tiểu bang nộp đơn lên Tòa lớm US mà vô cùng vội vàng, gấp
rút như chạy giặc không kịp vậy?
Hỏi như vậy có nghĩa là đã có câu trả lời trong câu hỏi nầy.
Giải thích:
Tòa lớn US phải bác bỏ vụ kiện của Texas càng nhanh càng tốt...vì nếu không thì phải chờ thêm vài ngày, vài
tuần cho thêm 20 tiểu bang nộp đơn lên Tòa US.
Chúng ta nên nhớ là Texas và 20 tiểu bang, nộp đơn lên Tòa lớn US để kiện sự vi hiến của 6 tiểu bang gian
lận phiếu bầu cho tên Joe Biden... thì Tòa lớn US sẽ phải nhận đơn chống lại của 6 tiểu bang " khốn chó "
gian lận phiếu bầu cho tên Joe Biden.
Nghĩa là Tòa lớn US nhận đơn của đảng Cộng Hòa ( 21 tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa ) thưa kiện, thì Tòa
lớn US phải nhận đơn chống đối của tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ...
Để xem xét cho tường tận 2 bên thưa kiện, phe Cộng Hòa, phe Dân Chủ....thì Tòa lớn US phải tốn trên 2-3
năm mới xong.
Như vậy làm sao có ngày Tân Tổng thống ra mắt dân chúng Hoaky cho được?
Nên nhớ Tòa lớn US ( có đến 6 / 3 vị thuộc đảng Cộng Hòa ) phải chờ phán xét đơn kiện của nhóm TT. Trump
lên Tòa lớn US về vụ gian lận phiếu bầu củ của đám gian manh Dân Chủ phò Joe Biden
Chúng tôi tóm lại một chút:
1.- Tòa án Hoaky hay Tòa án Cộng sản hay Tòa án Hồi Giáo hay Tòa án Âu Châu, đều phải thực thi đầy đủ
nhiêm vụ của mình như sau:

Xử hai bên, ví dụ nhóm A và nhóm B...thì Tòa phải căn cứ vào vật chứng, nhân chứng, tài liệu, hình ảnh,
chứng cứ pháp y hay chứng cứ pháp luật.
Người bị hại nếu càng có nhiều nhân chứng, vật chứng, tài liệu, pháp y DNA, thu âm, thu hình Video ...nghĩa
là càng nhiều vật chứng, càng nhiều chứng cứ thì càng thắng kiện.
2.- Vụ kiện cùa tiểu bang Texas hay thêm 20 tiểu bang thì đó chưa phải là những người bị hại...
Chúng ta còn nhớ trước đó, có 1 nhóm trên 50 luật sư phe Dân Chủ, đâm đơn kiện TT. Trump lên Tòa lớn US
là TT. Trump có lời quá trong vụ kinh doanh cùa Trump về " Trump International Hotel & Tower New York
"...có nghĩa là từ khi Ông Trump lên làm Tổng thống thì " Trump International Hotel & Tower New York " càng
mần ăn phát tài, làm những Hotels tại New York phải ế ẩm hay tan hàng...
Khi nhận đơn thưa kiện của 50 luật sư phe Dân Chủ thưa TT.Trump về vụ Hotel nầy... thì Tòa lớn US bác bỏ
đơn kiện một cái rụp, với lý do là 50 luật sư không có bị hại hay bị thua lỗ gì trong vấn đề mần ăn của " Trump
International Hotel & Tower New York " gì cả. Vả lại khi lên làm TT. Hoaky thì mọi Tổng thống hay mọi chức
quyền quan trọng của liên bang Hoaky đều phải trao quyền điều khiển và tiền lời lỗ của mình cho người khác.
Cho nên business của " Trump International Hotel & Tower New York " lời lỗ, khai thuế má đều không dính
líu gì đến TT. Trump cả. Cho nên 50 tên luật sư phe Dân Chủ thuê mướn đề chơi TT. Trump đành phài ôm
hận mà tan hàng.
Vậy trở lại vụ Tòa lớn US bác bỏ đơn của tiểu bang Texas và tương lai 20 tiểu bang đâm đơn thưa lên Tòa
lớn US... với lý do tiểu bang Texas và tương lai 20 tiểu bang thưa kiện là Họ không có đủ tiêu đề là " người bị
Hại " gì cả.
3.- Hiện nay Tòa lớn US vui vẽ chấp nhận đơn thưa của nhóm luật sư của TT. Trump đâm đơn lên Tòa lớn
US... là có đủ tư cách " pháp nhân "..nghĩa là TT. Trump là người bị hại bởi nhóm Joe Biden.
Dĩ nhiên theo câu 1 là người bị hại càng nhiều hồ sơ, nhiều nhân chứng, nhiều vật chúng, nhiều phim ảnh,
nhiều lời khai hữu thệ... hơn người kia... thì Người Bị Hại sẽ là Người Chiến Thắng sau cùng.
Nói tóm lại cho rỏ hơn:
Khi Tòa đang xử một án mạng cực kỳ quan trọng...nếu có nhiều chứng cứ rỏ ràng, nhiều tài liệu, nhiều nhân
chứng, nhiều vật chứng... thì người bị Hại sẽ được giải oan và kẻ ám hại sẽ bị đền tội trước pháp luật.
Trong khi Tòa lớn đang xử vụ án mạng cực kỳ quan trọng... thì dĩ nhiên Tòa lớn sẽ vứt thùng rác những vụ
kiện nho nhỏ như: ăn trộm, móc túi, đánh lộn, ăn cắp xe đạp... Cho nên TT. Trump thưa lên Tòa lớn US là vụ
án cực kỳ nghiêm trọng, vì TT. Trump là người bị Hại chánh, cho nên Tòa lớn US không muốn phí thời gian
những vụ kiện nho nhỏ không quan trọng gì cho TT. Trump cho lắm...
Với hồ sơ nhiều hơn núi cao, nào là phim ảnh Video nhóm gian tà gian lận trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11/
2020 thì phần thắng sẽ về TT. Trump là cái chắc.
Nên nhớ vào ngày 12 tháng 9 năm 2018....Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh mang danh nghĩa là "
Executive Order on Imposing Certian Sanction in the Event of Foreign Interference in a United States
Election ", có nghĩa là " chơi tới bến " những tụi lưu manh, nhằm gây ảnh hưởng trong cuộc bầu cử của Hoa
Kỳ. Bởi vậy với sắc lệnh nầy, mà nhóm thuộc quyền của TT. Trump mới có đủ tang chứng, hình ảnh, nhân
chứng, vật chứng... nhiều như núi rừng của đám lưu manh Dân Chủ và đám Bóng Tối, nhằm gian lận cuộc
bầu cử Tổng thống vào ngày 3 / 11 / 2020 .
Sắc lệnh nầy của TT. Trump nhằm tóm gọn tất cả vào lưới của tụi gian tà, nghĩa là TT. Trump đã gài hay bố trí
bẩy sập, đánh vào tụi gian tà trong ngày bầu cử 3 / 11/ 2020. Có nghĩa là TT. Trump biết 150 % là nhóm Dân
Chủ + đám Bóng Tối sẽ ra tay gian lận trong kỳ bầu cử trước đó 2 năm ( TT. Trump ký sắc lệnh vào năm
2018 ). Tụi Fake News đang tuyên truyền, đánh bóng nhóm Joe Biden, nhóm Obama, nhóm Hillary Clinton
ngày đêm...nên nhóm Fake News Truyền thông thổ tả Hoaky quên mẹ nó sắc lệnh nầy... Lưới đã giăng
bắt tội phạm... chỉ chờ tội phạm ra tay là sẽ bị dính lưới.

Cho nên những tên chó đẻ phá hoại thế giới George Soros, Bill Gates, chủ soái Facebook, chủ soái Twitter,
nhóm truyền thông CNN + ABC, MSMN, CBS + Fox News... đều sập bẩy. Hình phạt cho những kẻ vị phạm
sắc luật ký ngày 12 Sept 2018 là sẽ bị tịch thu gia sản toàn diện.
Chúng ta đã biết tên George Soros là kẻ tung tiền trăm triệu nhằm chơi TT. Trump xả láng... thì dĩ nhiên nhóm
của TT. Trump đã biết nhiều điều tệ hại về tên George Soros gấp trăm lần hơn chúng ta ... và nhóm TT.
Trump dư sức tịch thu tài sản của tên George Soros một cách vửng vàng 100 % hơn chúng ta.
Luật đã ra từ 2018 là dành cho tụi phạm tội vào năm 2020 một cách rất chi tiết và cụ thể.
Xin mời bạn đọc bài ngắn của nhóm chúng tôi vừa post lên Yahoogroups.
****
Thử Ghé Mắt Xem Sơ Qua Sắc Lệnh Hành Pháp Ký Vào Ngày " 12 Sep 2018 " Của TT Trump,
Chế Tài Vi Phạm Gian Lận Bầu Cử Vào Năm 2020 Ra Sao.
Trong sắc lịnh ký ngày 12 tháng Chín năm 2018, tổng thống Trump nhắc lại việc nước ngoài đã lợi dụng sự
cởi mở của chính sách Mỹ để gây phương hại cho Mỹ, vì vậy, cho dù không có những cử chỉ hiển lộ nào được
xác nhận chính thức từ nước ngoài, thì các điều lệnh sau đây cũng sẽ được thi hành. (Tôi lược bớt chỉ lấy
những điểm nhấn).
Điều 1. Nội trong 45 ngày, giám đốc Tình báo Quốc gia phải thu thập thông tin từ mọi nguồn và đánh giá mọi
khía cạnh sâu xa nhất, lên danh sách mọi cá nhân và tập thể tại Mỹ cũng như chính quyền nước ngoài đã cố ý
can thiệp bầu cử Mỹ, kể cả việc tài trợ gián tiếp hoặc uỷ quyền. Giám đốc Tình báo Quốc gia phải cung cấp
đánh giá này và thông tin này cho Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Ngân khố, Bộ trưởng Quốc phòng,
Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.
Tiếp theo, từ khi nhận được báo cáo này, Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa tiếp tục điều tra
toàn diện về mức độ liên quan của nước ngoài tới các ứng cử viên, tới việc can thiệp vào cơ sở hạ tầng (máy
móc, thiết bị...), bao gồm luôn việc truy cập vào dữ liệu, tiết lộ dữ liệu, đe doạ tiết lộ dữ liệu, thay đổi nội dung
dữ liệu... sau đó lập hồ sơ và trình tổng thống. Được phép đính kèm theo các khuyến nghị để sửa chữa và
khắc phục, cũng như đề xuất các biện pháp mà chính phủ Mỹ nên thi hành khác với các khoản lệnh trừng phạt
ở điều 2 và điều 3...
Điều 2: Những đối tượng nước ngoài sau đây sẽ bị chính phủ Mỹ đóng băng hoặc tịch biên tài sản ở Mỹ:
- Kẻ tài trợ cho gian lận bầu cử trực tiếp hoặc gián tiếp, che giấu hoặc đồng loã với gian lận bầu cử.
- Kẻ nhận tài trợ để làm các việc ở mục trên.
- Kẻ làm việc cho tổ chức gian lận bầu cử hoặc kẻ bị kiểm soát mà tham gia quá trình tổ chức bầu cử gian lận.
Điều 3: Cấm cung cấp mọi dịch vụ tín dụng của Mỹ cho những người nước ngoài tham gia vào gian lận bầu
cử...
Điều 4: Cấm nhập cảnh vào Mỹ những người nước ngoài có liên quan can thiệp bầu cử.
Điều 5: (Giải thích các thuật ngữ)
Cơ sở hạ tầng bầu cử: bao gồm cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri, máy bỏ phiếu, thiết bị lập bảng biểu quyết và
thiết bị truyền kết quả bầu cử...
———
Tôi không có đủ thời gian để viết hết, nhưng khi đọc kỹ sắc lịnh này, tôi thấy một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo
của Donald Trump cho việc chế tài sự can thiệp bầu cử bởi nước ngoài.
Rõ ràng, tất cả những vấn đề như thao túng dữ liệu, máy bỏ phiếu, truyền dữ liệu ra nước ngoài, truy cập dữ
liệu và mã nguồn... đều đã được Trump nói đến đích danh không sót một thứ gì.
Tôi có thể cam đoan một cách chắc chắn với anh em là bằng việc ký sắc lịnh này và vẫn để cuộc bầu cử này
diễn ra y như kiểu gian trá của cánh tả đang làm, tổng thống Trump không nhắm tới việc ngăn chặn không cho
nó xảy ra, mà cái ông nhắm tới là chế tài những kẻ tổ chức ra việc gian lận.
Trong sắc lịnh này, có một chi tiết khác, đó là điều 2 và điều 3, không nhắc tới chế tài bằng nhà tù, mà
bằng kinh tế 100%. Như vậy, khi soạn sắc lịnh, ông cũng đã nhắm đến đối tượng sẽ bị trừng phạt là ai. Một
kẻ siêu giàu có thể không sợ nhà tù, vì nó có tiền đủ mua sự biệt đãi trong tù, nhưng nếu lịnh này cho phép

chính phủ tịch thu gia sản, tước hết móng vuốt, bẻ trụi răng nanh, thì sau đó bên công tố tiếp tục khởi tố bắt
bớ quá dễ dàng.
Mặt khác, sắc lịnh cũng nhắc tới quan chức chính phủ nước ngoài, những kẻ đang trú ẩn tài sản ở Mỹ
và ở các ngân hàng đối tác của Mỹ, tất cả đều có thể bị ảnh hưởng nặng nề.
Có một điều mà mấy nay anh em ít để ý, là Mark Zuckerberg đã tài trợ cho mấy dự án bầu cử công nghệ
trị giá hàng trăm triệu đô, và đều đem phiếu về cho Biden tại những nơi mà nó tài trợ. Tiền này từ đâu,
có yếu tố nước ngoài không, cứ chờ đó. Và không chỉ một mình Mark, mà nhiều, nhiều lắm!
Mặt khác, việc Bà luật sư Sydney Powell xác nhận Dominion có trung tâm máy chủ ở Frankurt, và Dominion
truyền dữ liệu tới đó, cũng đã đủ điều kiện để Giám đốc Tình báo và Tổng chưởng lý vào cuộc như điều 1 đã
nói.
Wow, nói gì giờ anh em? Nó được soạn và ban hành từ hai năm trước, chứ không phải cuối tháng 11 năm
nay sau cuộc bầu cử đâu! Tôi đọc kỹ sắc lịnh này, run bần bật!
Nguyên văn Anh ngữ sắc lịnh ở đây:
https://www.whitehouse.gov/.../executive-order.../...
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