CÓ BẰNG CHỨNG NGƯỜI VIỆT HỒN TÀU CỘNG ĐÃ TRUY CẬP VÀO
DOMINION GIÚP JOE BIDEN THEO LỊNH CỦA OBAMA

Hiện tại Tran Hung tui đã có tin tức từ đồng nghiệp với bằng chứng tên Vũ Xuân Sơn
chồng của ả Lê Diệp Kiều Trang trước đây là CEO của Facebook Việt Nam đã tổ
chức truy cập vào máy bỏ phiếu Dominion Voting Systems giúp Joe Biden ăn gian
phiếu bầu theo mật lịnh của Obama.
Mật lịnh này được Obama truyền lịnh cho Nguyễn Thiện Nhân vào cuối năm ngoái tại
Sài Gòn trong chuyến bay đột xuất của Obama và vợ tới Sài Gòn.
Tên Vũ Xuân Sơn và vợ là Lê Diệp Kiều Trang là công cụ hỗ trợ đắc lực cho Việt
cộng và Tàu cộng nhằm lật đổ Tổng thống Trump giúp Tàu cộng thoát hiểm. Mời quý
vị đọc lại bài viết cũ của tui trước khi có tin mới hơn và chi tiết hơn về 02 tên Việt
gian này từ các cơ quan hữu trách của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ./.

1.https://www.google.com/url?sa=t&sour...Ad7mS9cW6-YJwM
2.https://m.facebook.com/story.php?sto...00007396571102
3.https://m.facebook.com/story.php?sto...00007396571102

Ả HÁN GIAN Ở MỸ LẠI MÒ VỀ VIỆT NAM
Năm ngoái tui có viết về Ả Lê Diệp Kiều Trang, một ả Hán gian làm CEO Facebook
Việt Nam. Trong lúc Mỹ gia tăng truy quét đám Hán gian hoạt động gián điệp trên
nước Mỹ thì Ả Lê Diệp Kiều Trang tháo chạy khỏi Facebook. Nay ả Hán gian này lại
về làm CEO cho Go Viet thay thế Nguyễn Vũ Đức. Nhân rảnh rỗi tui lược lại đường
dây Hán nô này ở Mỹ như sau:
Phu quân của Ả Lê Diệp Kiều Trang là tên Sonny Vu - Vũ Xuân Sơn, sanh năm 1973
tại Long Xuyên - An Giang. Gia đình Vũ sang Mỹ năm 1979, hiện đang định cư tại
San Francisco, tiểu bang California.
Vũ Xuân Sơn đã tốt nghiệp bằng đôi về toán học và ngôn ngữ học tại ĐH Illinois
nhánh Urbana-Champaign. Trước năm 1999, Sonny Vũ làm nghiên cứu viên cho Tập
đoàn máy tính Microsoft trong vai trò "người thành lập và đào tạo nhân lực Phòng
Nghiên cứu xử lý ngôn ngữ Trung Hoa cho máy tính của Microsoft ở Bắc Kinh".
Năm 2006, Sonny Vũ về Sài Gòn theo lời mời của Việt cộng nằm vùng Tôn Nữ Thị
Ninh, tại đây hắn bén duyên với Hán gian Lê Diệp Kiều Trang và đã cưới nhau vào
năm 2008.
Sonny Vũ tức Vũ Xuân Sơn đã từng làm trưởng nhóm đào tạo nhân lực Phòng Nghiên
cứu xử lý ngôn ngữ Trung Hoa cho máy tính của Microsoft ở Bắc Kinh, chắc chắn là
một tên gián điệp sừng sỏ của Tàu cộng. Vợ hắn là Hán thất Lê Diệp Kiều Trang, kẻ

đã cướp hàng loạt tài khoản Facebook có tinh thần DIỆT CỘNG - BÀI TRUNG.
Thành công lớn nhứt của Hán gian Sonny Vũ là start-up mang tên Misfit Wearables,
một start up nổi bật với những dòng thiết bị theo dõi sức khoẻ, sự vận động của cơ thể.
Nổi bật của Misfit là sản phẩm cảm biến đo đường huyết tích hợp trên nền iPhone đã
được Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ cấp phép lưu hành hồi tháng 5/2017
với tên gọi iBGStar, có giá bán lẻ khoảng 65 USD.
Điều quái đản là sản phẩm Misfit Wearables của Sonny Vũ không được bán tại Việt
Nam, các ứng dụng và website của Misfit Wearables được dịch thành 17 ngôn ngữ
khác nhau, trong đó có cả Hebrew và Tagalog (loại ngôn ngữ được sử dụng tại
Philippines) nhưng không hề có tiếng Việt". Khi được hỏi tại sao không bán sản phẩm
của mình tại cố hương thì Hán gian Vũ Xuân Sơn nói tỉnh bơ rằng "Chúng tui không
phục vụ nền kinh tế địa phương. Chúng tui chỉ xuất khẩu tài sản trí tuệ".
Nay thì vợ của Hán gian Vũ Xuân Sơn là Ả Lê Diệp Kiều Trang lại mò về "địa
phương" để làm tổng giám đốc cho Go - Viet, một ứng dụng gọi "xe ôm" trên di động
do Go-Jek của Indonesia hậu thuẫn tại thị trường Việt Nam, một đối thủ cạnh tranh
trực tiếp của Grab của Singapore. Hiện nay tại Việt Nam Go-Viet khá mạnh ở các
mảng "Go-Bike; Go-Food và Go-Send".
Cặp đôi vợ chồng Sonny Vũ tức Vũ Xuân Sơn và Ả Lê Diệp Kiều Trang đích thị là
Hán gian, vậy dân Việt Nam có nên tẩy chay sản phẩm của Hán gian hay không? Hãy
hành động theo tinh thần yêu quốc gia - yêu dân tộc của người Việt Nam./.
Tran Hung.
Link:https://www.thesaigonpost.com/2020/1...guoi-viet.html

Sự lừa dối vô tận

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã đưa ra một báo cáo dài 36 trang
vào hôm thứ Năm (17/12), trong đó ông khẳng định rằng những hành vi bất thường
của cử tri và gian lận bầu cử đã được phát hiện - với số lượng "quá đủ" để xoay
chuyển cuộc bầu cử và mang về chiến thắng cho Tổng thống Donald Trump.
Báo cáo của ông Navarro có tiêu đề "Sự lừa dối vô tận: Sáu khía cạnh chính của sự
bất thường trong bầu cử" và báo cáo "Đánh giá tính công bằng và toàn vẹn của Cuộc
bầu cử Tổng thống năm 2020 - bằng cách xem xét 6 khía cạnh của những bất thường
trong bầu cử ở 6 bang chiến trường quan trọng".
‘Sự lừa dối vô tận’
Các mô hình bất thường trong bầu cử được quan sát thấy nhất quán trên sáu tiểu
bang chiến trường, đến mức chúng cho thấy rõ "một chiến lược phối hợp" - nếu
không để đánh cắp hoàn toàn cuộc bầu cử, thì cũng là bóp méo quá trình bầu cử theo
kiểu 'nhét đầy thùng phiếu' và nghiêng sân chơi một cách không công bằng - theo
hướng có lợi cho phe Biden-Harris, theo báo cáo của ông Navarro cáo buộc.
Sáu bất thường bỏ phiếu được xem xét trong báo cáo liên quan đến sáu tiểu bang
chiến trường: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Các
phát hiện nhằm củng cố sự lên án của Tổng thống Donald Trump và nhóm pháp lý
của ông “rằng cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 đã bị hủy hoại bởi gian lận tràn lan”.
Ông Trump đã từ chối nhượng bộ, ngay cả khi Cử tri đoàn “khẳng định chiến thắng
của Joe Biden” - sẽ được Quốc hội chứng nhận vào ngày 6 tháng 1.
Sáu điều bất thường bị cáo buộc là:
Gian lận cử tri rõ ràng;
Xử lý sai lá phiếu;
Các lỗi quy trình có thể tranh chấp;
Vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng’
Lừa đảo qua Máy bỏ phiếu;
Các bất thường thống kê mức độ đáng kể.
Báo cáo của ông Navarro tiếp tục cho biết: “Trong khi các quan chức chính phủ của
đảng Dân chủ gian lận trong quá trình bầu cử trên tất cả sáu bang chiến trường, thì
nhiều quan chức chính phủ của đảng Cộng hòa - từ thống đốc và nhà lập pháp bang
cho đến thẩm phán - đã không làm gì để cản đường họ”.
Báo cáo cũng “đánh” vào giới truyền thông - cáo buộc nỗ lực hạ thấp, chế giễu hoặc
phớt lờ bằng chứng về gian lận cử tri và bầu cử tràn lan của họ.
"Khi từ chối điều tra làm rõ hàng loạt các chỉ trích có cơ sở, các phương tiện truyền
thông chống Trump và các phương tiện truyền thông xã hội kiểm duyệt - đã đồng lõa
trong việc ‘che mắt’ công chúng Mỹ khỏi sự thật", báo cáo viết. "Đây là một trò chơi
nguy hiểm đồng thời làm suy giảm uy tín của giới truyền thông và sự ổn định của hệ
thống chính trị và nền Cộng hòa của chúng ta".

QUÁI VẬT KRAKEN ĐÃ CHÍNH THỨC XÔNG TRẬN HỦY DIỆT LŨ GIAN LẬN
BẦU CỬ.

Sau khi bà Sidney Powell kêu gọi "hãy thả quái vật Kraken" thì nhiều người đồn đoán
đó là ông Mike Flynn và những nhơn vật khác. Tuy nhiên, Tran Hung đã khẳng định
những vị đó chỉ là những xúc tu uy lực của quái vật Kraken mà không phải là con
quái vật Kraken. Nhưng hôm nay tui có thể cho quý vị biết quái vật Kraken là nhơn
vật nào và quái vật Kraken đã chính thức xông trận ra sao như trình bày ở dưới đây.
Trước tiên, tui xin chi tiết lại những diễn biến trong những ngày hậu bầu cử để minh
chứng cho việc khẳng định ai mới chính là quái vật Kraken đang bảo vệ Nước Mỹ và
cùng Tổng thống Trump cứu lấy nền Cộng Hòa cho Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
1. Hôm nay, Quyền Tổng trưởng quốc phòng Christopher C.Miller đã có cuộc họp
quan trọng với Tổng thống - Tổng Tư Lịnh Quân Lực Hoa Kỳ Donald J.Trump tại
Phòng Bầu dục vào lúc 15h30.
Trước khi bước vào cuộc họp quan trọng này, Quyền Tổng trưởng quốc phòng
Christopher Miller đã ra lịnh cho Ngũ Giác đài ngưng họp hành hay cho nhóm
chuyển tiếp của Joe Biden tham dự bất cứ cuộc họp báo cáo nào của họ với lý do
"các cuộc họp đã được lên lịch trở lại cho đến sau kỳ nghỉ lễ".
2. Ngũ Giác Đài thông tin cho cơ quan Tình Báo Trung Ương - CIA hay rằng DoD sẽ
chấm dứt phần lớn các hỗ trợ cho hoạt động chống khủng bố của CIA vào đầu năm
tới:
Vào ngày 10/12/2020, Quyền Tổng Trưởng Quốc Phòng Christopher Miller gởi thơ
tới giám đốc CIA Gina Haspel để thông báo quyết định duyệt xét lại việc cộng tác
giữa hai cơ quan chánh phủ này.
3. Tổng thống Trump dự định kích hoạt bản ghi âm của cố tổng thống Kennedy:
Sau ngày bầu cử 03/11/2020, Quyền Tổng Trưởng Quốc Phòng Christopher Miller đã

ra lịnh rằng Lực lượng Đặc nhiệm phải báo cáo trực tiếp cho ông ta vì rằng ông ta
cần phải thực thi quyền lực có trong Bản ghi nhớ Hành động An ninh Quốc gia JFK
57 (NSAM 57 ) được thiết kế để qua mặt CIA.
Khi còn sống, tổng thống Kennedy đã vấp phải sự đánh phá ác liệt trong nội Nước
Mỹ vì CIA đã bị các "thế lực bóng đêm" thao túng. Để khắc phục tình trạng này, tổng
thống Kennedy đã thề sẽ phá nát CIA thành hàng triệu mảnh thông qua việc ông ta đã
ban hành bản ghi nhớ hành động an ninh quốc gia số 57 (NSAM 57), trao quyền lực
của CIA cho DoD nhưng nó không bao giờ được thực hiện vì ông ta đã bị ám sát sau
đó.
Qua những diễn tiến trên, Tran Hung tự tin khẳng định Quyền Tổng trưởng quốc
phòng Christopher Miller chính là quái vật Kraken. Thật sáng suốt khi Tổng thống
Trump đã kịp thời sa thải Mark Esper và điều ông Christopher Miller từ Trung tâm
chống khủng bố quốc gia sang giữ chức vụ Quyền Tổng trưởng quốc phòng và sau đó
sa thải hàng loạt cố vấn lâu năm trong Ngũ Giác Đài như cú đêm Kissinger và những
thân tín của gia tộc Bush.
Mặc dù nội dung cuộc họp đặc biệt giữa Tổng thống với Quyền Tổng trưởng quốc
phòng Christopher Miller đã kết thúc và chưa có tin tức gì về nội dung của cuộc họp
nhưng với ánh nhìn viễn kiến và những diễn tiến đã bộc lộ cho phép Tran Hung có thể
phán đoán, nhận định rằng giữa Tổng thống Trump và Quyền Tổng trưởng quốc
phòng Christopher, cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien đã thống nhứt "bỏ qua"
vai trò của CIA trong hoạt động tình báo chống xâm nhập của nước ngoài vào Hoa
Kỳ mà ông Quyền Tổng trưởng quốc phòng đã báo cáo như sau:
1. CIA đã mờ nhạt trong nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Nước Mỹ khi để hacker tấn
công vào Solarwinds từ tháng 3/2020 và đỉnh điểm là ngày 13/12/2020 khiến cho
nhiều cơ quan quan trọng trong chánh quyền liên bang đã bị đe dọa trong đó có Ngũ
Giác Đài. CIA đã không tìm ra quốc gia đứng sau lưng của vụ hacker tấn công vào
Solarwinds mà còn cáo buộc với những nghi ngờ vô bằng chứng rằng Nga là thủ
phạm.
2. CIA đã không hoàn thành sứ mệnh bảo quốc an dân mà đặc biệt là bảo đảm an
ninh bầu cử trước quyết tâm xâm nhập của kẻ thù bên ngoài Nước Mỹ. Bằng chứng là
CIA đã không hoàn tất báo cáo của mình về an ninh bầu cử để trình lên cho Giám
đốc cơ quan tình báo quốc gia - DNI John Ratcliffe để ông này kịp báo cáo với Tổng
thống Trump và nội cát vào ngày 18/12/2020 theo Lịnh hành pháp 13848 đã được
Tổng thống Trump ký ban hành năm 2018.
3. CIA đã đánh mất vai trò tình báo khi để cho hàng loạt tình báo của Tàu cộng xâm
nhập vào chánh giới Hoa Kỳ một cách tràn lan mà điển hình là ả Fang Fang xỏ mũi
các qua chức của đảng Dân chủ trong đó có cả kẻ là dân biểu - thành viên xếp hạng
trong Ủy ban tình báo Hạ Viện do tên Adam Schiff làm chủ tịch.
...
Với những bằng chứng đó và đặc biệt là sau vụ hacker tấn công vào Solarwinds ngày
13/12/2020 cùng với những bằng chứng mà bên Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt của
Hoa Kỳ - USSOCOM trực thuộc Ngũ Giác Đài đã có trong tay về các hoạt động can
thiệp vào Hoa Kỳ của Tàu cộng và đặc biệt là chuyện Tàu cộng đã can thiệp vào bầu
cử để giúp Joe Biden ăn cắp chiến thắng của Tổng thống Trump thì vai trò của CIA sẽ

không còn được trọng dụng nữa.
Đó là nội dung cuộc họp giữa Tổng thống Trump với Quyền Tổng trưởng quốc phòng
Christopher Miller vào lúc 15h30' chiều nay. Quyền Tổng trưởng quốc phòng
Christopher Miller chính thức là quái vật Kraken đã quai búa xung trận để tiêu diệt
Deep States giúp Tổng thống Trump tái đắc cử để khôi phục lại nền Cộng Hòa và Tát
cạn đầm lầy Nước Mỹ. Mà nội dung kích hoạt bản ghi nhớ của cố tổng thống
Kennedy đó là trao quyền lực của CIA cho DoD theo bản ghi nhớ hành động an ninh
quốc gia số 57 - NSAM 57./.
Tran Hung.

