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Chuyện cái chết của GF là chuyện cũ, nhưng những gì mà chúng ta thấy hiện giờ
cũng bắt nguồn từ cái chết của GF.
Hôm nay repost lại bài viết cũ,( viết vào tháng sáu) Để cho mọi người thấy rõ MSM
và đảng Dân Chủ đã toa rập với nhau để lợi dụng cái chết của GF như một cơ hội
Cho mưu đồ chính trị của họ.
Nếu Như MSM đừng đưa tin giả thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra những cuộc
bạo loạn như hiện nay , ngay từ đầu có rất nhiều người đã vạch trần sự gian dối của
MSM nhưng news của họ bị kiểm duyệt , ít ai biết và ít ai đọc, chỉ vì người ta cứ chạy
theo những tin tức được mớm cho sẵn, những tin tức rất dễ dàng kiếm được trên
google, YouTube , hay MSM , mà không chịu tìm kiếm những thông tin trung thực từ
những nhà làm tin độc lập đàng hoàng này
MSM kiểm soát tin tức, nắm giữ hết những thông tin thật sự, quyết định xem tin nào
được đưa ra và tìn nào bị kiểm duyệt , đã không đưa tin tức trung thực về cái chết của
GF này ra trước công chúng, tệ hơn nữa là họ lại bóp méo sự thật bằng cách cắt xén
đầu đuôi chỉ đưa ra những tin gì có lợi cho chiều hướng của họ và dẫn dắt công
chúng hành động theo đúng Ý đồ của họ
Còn riêng về bộ cảnh sát Minnesota gọi tắt là MPD(Minnesota Police Department)
cũng rất ngần ngại khi nói lên sự thật chỉ bởi vì sợ những cuộc bạo loạn chống CS
đòi công lý cho người da đen đang xảy ra khắp nơi, thì việc nói thật này không khác
gì add fuel to the fire.
Người ta tìm ra được sự thật sau khi coi kỹ lại camera , note , các cuộc gọi 911 được
ghi lại khi cảnh sát bắt giữ GF, Đồng thời Đối chiếu với những quy định luật lệ của
MPD , bản khám nghiệm tử thi của county về nguyên nhân gây tử vong cho GF, tất cả
những sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng.
Những người nào muốn tìm hiểu về công lý cho vụ này thì hãy xem kỹ những tình
huống sau đây, Để thấy chúng ta đã bị bịt mắt như thế nào, Đồng thời cũng chứng
minh cho thấy thực trạng của việc hầu như tất cả mọi người đọc , lấy tin tức từ những
nguồn tin giả tạo￼￼￼, hầu như ai cũng nói theo kiểu stereotype.
Người này bắt chước người kia nói theo cùng một khuôn mà họ được biết qua MSM ,
chẳng ai ngồi xuống tìm hiểu sự thật Đó nó như thế nào, và người ta rất sợ khi nói
đến những điều ngược lại với đám đông vì sợ bị chê trách. Và đây là sự thật kinh
hoàng đã được MSM cố tình giấu diếm:
1- Khi bị bắt GF đang phải chịu đựng tình trạng cardiopulmonary và psychological
distress vài phút trước khi anh ta được cảnh sát đặt nằm một mình trên mặt đất, và bị
DC để đầu gối đến
2-Sở cảnh sát Minneapolis cho phép sử dụng giải pháp nắm cổ cho những kẻ có hành
động chống lại khi bị bắt, và GF đã hành động chống lại quyết liệt khi bị bắt hai lần ,

bao gồm luôn ngay trước khi bị cảnh sát áp dụng phương thức bắt giữ neck restraint
này
3- Theo như camera Thu hình cá nhân cho thấy GF suffering ExDS ( excited delirium
syndrome”) . MPD ( Minnesota police department) cho rằng ExSD rất nguy hiểm cho
cả cảnh sát và nghi can . Điều này đã được ghi rất rõ xuống tờ giấy khi bắt giữ GF ,
MPD cho rằng ExDS Có thể dẫn tới cái chết bất kể là có dùng đến neck restraint hay
bất kỳ force nào cũng vậy thôi, như vậy DC cũng chỉ làm trong phạm vi cho phép của
MPD hướng dẫn trong trường hợp bắt giữ này
4- Bắt giữ nghi can cho nằm úp mặt xuống khi họ có ExDS là một tactic rất thông
thường của cảnh sát , được áp dụng đối với những người ExDS , Notes ghi báo cáo
được tìm thấy cũng cho thấy canh sát được hướng dẫn làm như thế với GF cho đến
khi paramedics arrive
5- Khám nghiệm tử thi của GF cho thấy có tiềm ẩn lethal concoction of drug một loại
thuốc có khả năng gây chết người - không chỉ là tiềm ẩn lethal dose of fentanyl, gây
chết người, mà còn cả methamphetamine. Cùng với tiền sử lạm dụng ma túy và two
serious heart condition Tình trạng của GF là exceptionally and unusually fragile.
6- Phương pháp nắm cổ của DC đối với nghi can thì có rất ít khả năng làm thành sức
ép nguy hiểm lên cổ của GF , video Đã cho thấy GF có khả năng lift đầu Và neck của
mình được, và theo nhu robust study cho thấy on double-knee restraints showed a
median force exertion of approximately approximately 105lbs và nó cũng không có
nguy cơ gây nghẹt thở
•DC chỉ còn Chưa đầy một năm nữa là sẽ về hưu sau 19 năm phục vụ, anh ta chắc có
lẽ không bao giờ dám cả gan làm những việc nguy hiểm câu tha đến tính mạng của
người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Và nhất là tại sao lại ngẩng mặt lên để
cho người khác quay phim nếu như không phải là anh ta tin chắc rằng mình không
làm gì sai trái với luật pháp, chắc chắn là anh ta có đủ lý do việc làm của mình phải
hợp lệ?
• Họ bỏ qua luôn, mức độ drug trong cơ thể của GF lúc đó rất là cao và hội chứng
ExDS rất dễ dàng dẫn đến tử vòng cho dù rằng có bị đè đầu gối lên hay không. (đối
với ai cũng dẫn đến kết quả như thế chứ không riêng gì GF)
•Họ cũng bỏ qua luôn ba viên cảnh sát đã hội Ý với nhau rất cẩn thận và cân nhắc
những hành động của mình làm, vì thế họ đã bắt anh ta bằng cách nắm cái bụng ấn
xuống đất trong khi gọi xe cứu thương tới và giữ cho anh ta đừng chạy thoát trong
trạng thái ExDS và Fentanyl ( và điều này được cho phép làm theo như Guideline của
MPD)
•Họ cũng bỏ qua luôn chi tiết GF là một người cao lớn vạm vỡ so với những viên
cảnh sát kia thì việc nắm giữ một người như vậy mà đang trong tình trạng ảnh hưởng
bởi thuốc rất là vô cùng khó khăn
•MSM Đã cắt hết đầu đuôi clip không đưa hết ra những tin tức liên quan dẫn đến cái
chết của GF , chỉ đưa đúng cái cảnh GF bị đè và câu nói tôi không thể thở rồi tha hồ
xuyên tạc đưa tin theo cái kiểu một chiều của họ.

•Clip Đưa ra cho thấy GF Đã nói rất to và rất rõ tôi không thể thở, khi người ta
không thể thở thì người ta không thể nào nói được, nói một cách khác nếu bị ngộp thở
thì không thể nào nói được và lại nói to rõ đến như vậy, nhưng người ta cứ cố tình lờ
đi , không chịu phân tích kỹ lưỡng để cho người xem hiểu nhầm.
Riêng sở cảnh sát bây giờ thì không dám đưa ra những tin nếu mà họ cho là có thể
gây thêm sự bạo loạn dù đó là sự thật , vì thế họ phải ngậm đắng nuốt cay im miệng
để những tin tức cắt xén của MSM và Đảng dân chủ tha hồ mà phát tán rộng rãi.
Và đó là tất cả những tin tức mà đại đa số do MSM fabricated, rồi đưa ra, mớm cho
thiên hạ xem Để hướng dẫn họ suy nghĩ theo MSM muốn, các cuộc bạo động vừa qua
là kết quả theo như ý muốn của họ
MSM phân tích mổ xẻ chi tiết dài dòng Để đưa ra những bài báo cáo “tin tức” của họ
về cái chết của anh chàng GF trên YouTube google twitter etc... nhưng hoàn toàn bỏ
qua những bằng cớ quan trọng như sau trong các Bản tin của họ
1- NYT chỉ cho người ta thấy duy nhất cái đoạn ￼GF bị còng phía sau lưng, nhưng
họ cắt phần clip cảnh sát đã phải giằng co với GF để người ta không thấy la trước đó
cảnh sát đã phải vất vả vật lộn như thế nào để cong tay GF.
2- NYT làm xấu xí thêm hình ảnh của DC khi Đưa tin rằng viên cảnh sát DC bị người
dân gửi đơn complain, nhưng lại bỏ sót chi tiết trong số những đơn complain đó, 10
thì hết chín là bịa đặt, ￼Và cũng không nói rõ trong suốt những năm phục vụ , đơn
khiếu kiện về anh này không nhiều , họ cố tình bỏ qua chi tiết lý do tại sao cảnh sát
bắt giữ GF và bản thân GF trong quá khứ đã phạm tội như thế nào và khi bị bắt giữ
tình trạng pháp lý của anh ta là sao? Họ cố gắng làm cho người ta tin DC là một
người cảnh sát kỳ thị một kẻ sát nhân có máu lạnh như vậy , và họ cũng lờ luôn không
đưa tìn DC Đã từng nhận được hai huân chương về lòng dũng cảm.
3- NYT Đã cố tình làm cho mọi người hiểu sai khi họ nói rằng chúng ta không biết tại
sao họ lôi GF ra khỏi xe. ????? Ai trong chúng ta cũng biết Đơn giản họ không thể
giữ GF trong xe cảnh sát, bởi vì anh ta chống lại.
4- NYT bỏ qua luôn chi tiết GF có thể nâng đầu và cổ của mình lúc đó
5- NYT hoàn toàn bỏ qua một chi tiết rất quan trọng và là chứng cớ cho sự không có
cố tình của DC , mà chi tiết này không phải ai cũng biết, viên sĩ quan cảnh sát DC tin
rằng GF trong lúc bị bắt đã chịu đựng hội chứng gọi là ExDS (excited delirium)
6- NYT cũng bỏ qua luôn Về việc anh này có tiền sử về lam dung ma túy, có hai
problem về tim mạch cũng như Fentanyl được tìm thấy trong cơ thể của anh ta khi
lam autopsy .
Đó là phần của báo chí đưa tin không trung thực
Đó là tất cả những gì mà hầu như những người theo dõi vụ GF không hề để Ý đến, tất
cả mọi người đều lập lại một điệp khúc y chang nhau:” anh cảnh sát có máu lạnh tàn
bạo đè lên cổ GF khiến người này phải tử vong mặc dầu đã van xin tôi không thể
thở” . Và từ đó BLM như một cái cớ để người ta nổi loạn đập phá và vu khống vô tội
vạ cho những tiếng nói trung thực là kỳ thị.

Bài viết này đã cũ rồi nhưng vẫn mới bởi vì cho mọi người thấy người ta đã bị MSM
lừa một cách trắng trợn nhưng vẫn có rất nhiều người chấp nhận việc đó.
Truyền thông của Mỹ Đều do một nhóm nhỏ năm sáu người nắm quyền quyết định và
cũng chính nhóm này thu tóm luôn những cơ quan truyền thông của âu châu, vì vậy
tin tức của MSM Mỹ cũng chính là tin tức của Au châu, không ngạc nhiên khi tất cả
đều na ná và đưa tin giống nhau tuy rằng dưới hình thức khác , điều đó để đánh lừa
thiên hạ rằng họ là những cơ quan độc lập ,hoàn toàn không dính líu gì đến nhau ,
thực chất thì chính là “bình thì khác nhưng nhưng chứa cũng cùng một loại trà“
Đính kèm sau đây là những bài viết và ý kiến của những người khác họ viết từ hồi
tháng sáu lận, chứ không phải là mới đây.
Hầu như bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều đồng lòng protest , chống lại cảnh
sát và cho rằng cảnh sát đã lạm dụng quyền hành cũng như đối xử không công bằng
với người da màu , khi họ thấy đoạn clip việc anh cảnh sát da trắng Ấn cổ đè gối lên
người nghi can da đen với câu nói “tôi không thể thở“ và sau đó thì qua đời.
Clip Đó đúng thật là khủng khiếp và kinh hoàng, ai mà nhìn thấy cảnh đó cũng cảm
thấy phẫn nộ . Và đó là toàn bộ những gì người ta biết được , no more no less , tối lui
gì cũng chỉ có bấy nhiều đó mà thôi đi đâu ai cũng nghe chừng ấy câu nói và hình
ảnh rập khuôn, bất kể tin tức từ âu châu hay ở Hoa Kỳ và trên các trang mạng xã hội
đều đưa tin y chang.
Khó để tìm được những tin tức chứng minh ngược lại với những loại tin dối trá của
MSM
Đây không phải là ý kiến cá nhân chỉ liệt kê những tin tức không biết vì cố tình hay vô
tình đã bị bỏ sót
Muốn hiểu chính xác về việc GF thì không thể bỏ qua những bằng chứng này, từ đó
chúng ta có thể hiểu xa hơn những việc đang xảy ra bắt nguồn từ cái chết của GF.

