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Tại sao Ashli Babbit bị bắn chết? Những người biểu tình đã sa vào cái bẫy được sắp
đặt sẵn của Antifa , tại sao những chi tiết này không được báo chí nhắc đến?

Báo chí bây giờ không hề nhắc đến việc trong khi cảnh sát chưa biết tình hình như thế
nào , thì chính những người biểu tình ôn hoà đã cố gắng báo động cho cảnh sát biết
Antifa trà trộn vào trong đám đông người biểu tình và đang cố gắng hết sức để gây
bao loạn bằng cách khơi dậy sự tức giận của những người đi rally.

Cô ấy muốn sự thật phải được phơi bày



Cô phóng viên độc lập người Nhật Masako Ganaha đã quay lại được những clip Cho
thấy Antifa set up tất cả mọi thứ , Masako Ganaha nói với Joshua Phillips rằng: phải
nói cho cả thế giới biết về việc này, sự thật phải được phơi bày bởi vì truyền thông đã
bưng bít tất cả.

Antifa trà trộn vào rồi sau đó kích động đám đông bằng cách la lớn cảnh sát đã bắn
cô ấy chết rồi, cô ấy chết rồi ( Ashli B.)

Theo như Ganahan, khi Ashli vừa ngã xuống chưa biết thực hư thế nào tại sao nó lại
la lên là cảnh sát bắn cô ấy chết rồi? Rõ ràng là nó chỉ muốn kích động người ta bảo
động. (còn đỡ hơn có nhiều người share tin cho rằng cô ấy là chết giả là đóng kịch,
thật hết biết)

John Sullivan , người thường nói trong nhóm Antifa

Sau đó cô Ganaha coi lại clip mình quay , thì ra tên này dùng cái mũ helmet dành cho
xe mô tô ngụy trang ở bên ngoài cái nón là mũ len dành cho mùa đông.

Khi nó Đội lên , người ta tưởng là mũ bình thường. Và cũng chính nó lấy cái mũ ngụy
trang mũ cứng helmet này làm vũ khi tấn công, khi xong việc, nó mang lên đầu đội lại
thì nhìn rất giống mũ len mùa đông bình thường.

Cũng trong clip quay cảnh người biểu tình tấn công toà nha Capitol của mình,
Ganaha đã nhận ra người lãnh đạo của Antifa là John Sullivan trong nhóm bạo động
này, sau đó cũng chính tên này lên đài CNN để trả lời phỏng vấn .



Vậy mà bây giờ lên CNN trả lời “phỏng vấn”

CNN làm lơ fact :
1- anh ta la Antifa
2- có mặt trong cuộc biểu tình gây bạo loạn
Ho lại đưa anh ta lên đài để tiếp tục Đổ thừa cho những người vô tội, ai mà không
biết thi cho rằng Trump supporter toàn la tui riot.

Cũng chính Ganaha Quay được cảnh Antifa kích động bạo loạn rồi sau đó khi thấy
những người biểu tình mất cảnh giác làm theo sự hướng dẫn của nó thì lập tức nó
biến mất thay hình đổi dạng thành một người khác để khỏi ai nhận ra.

Rudy Giuliani cũng đã nói lên điều này vậy mà bây giờ họ đòi rút bằng hành nghề
của ông ta, rõ ràng Antifa là thủ phạm chính trong vụ bạo loạn, vậy mà chẳng ai thèm
nhìn vào những bằng chứng này, đã vậy còn mời thủ lĩnh của nó lên đài CNN phỏng
vấn rồi đổ riệt cho những người biểu tình là riot , vậy thì nguyên một cái nhóm chiếm
giữ Seatle hồi tháng sáu vừa qua thì nhóm đó là nhóm gì vậy?

Đáng xấu hổ vô cùng, cô phóng viên người Nhật độc lập Ganaha nói rằng cô thấy
báo chí Mỹ đã không hề nói lên sự thật và cô muốn thế giới biết rõ sự thật về việc này,
ai là thủ phạm? và cô khẳng định những người ủng hộ Trump không phải là những
người như báo chí đề cập.

Thì ra trong vụ việc xảy ra ở Quốc hội vừa rồi, Antifa Đã copy nguyên Tactic của tụi
tàu cộng khi trả trộn vào đám người biểu tình Hồng Kông.



Đây người ta chụp được tên này cũng là tên Antifa

Chưa bao giờ thấy nhục nhã cho sự hèn nhát đến như vậy, làm tin thì phải như cô này
mới đúng, cô ấy đến tận nơi ghi hình và sau đó phân tích vấn đề rất hợp lý và chứng
minh những điều mình nói bằng những hình ảnh rõ ràng, không thể nào chối cãi được,
không như những ông bà ăn tục nói phét nói láo cho sướng miệng, không hề biết xấu
hổ về việc làm tầm bậy của mình vậy mà cũng tự xưng là người làm báo đưa tin.

Hãy share rộng rãi clip phỏng vấn cô Ganaha Để sự thật được phơi bày ra càng
nhiều càng tốt, giải oan cho những người biểu tình hiền hòa.
Hãy lắng nghe clip thứ hai để cho thấy Antifa copy tactic của tàu cộng, áp dụng vào
việc biểu tình của những người đến Capitol vào ngày sáu tháng một vừa qua như thế
nào nhé, nước Mỹ nhuốm màu cộng sản hết thuốc chữa.
Angie Luong



Đây tên mà CNN Đưa lên để phỏng vấn và họ buộc tội những người biểu tình thì
bằng chứng rõ ràng tên này là Antifa



Đây cái dấu màu đỏ cho thấy nó ở trong cuộc biểu tình và trong nhóm người đập cửa
sổ

Thấy cái tên cầm cái mũ lông thú không thực ra đó là một cái mũ Helmet nguy trang ,
có dùng cái mũ này để đập cửa sổ và tấn công.

Sau đó nó thay hình đổi dạng bằng cách thay đổi y phục



Dấu màu đỏ cho thấy nó đã biến thành một người khác hoàn toàn không ai nhận ra
cái tên đập cửa sổ và đội cái mũ nguy trang la mũ mùa đông nữa

Đây hãy nhìn cái mũ nguyên thủy đầu tiên lúc nó đổi khi tiến vào tòa nhà Quốc Hội
để đập cửa sổ

Và rõ ràng nó lấy cái mũ cứng này để đập, chứ cái mũ len làm sao mà đập được



Nhìn từ phía đằng sau tinh y thì nhận ra đó là cái mũ Helmet

Nhưng đằng trước thì hoàn toàn là một mũ len mùa đông bình thường.


