
Kẻ cung cấp tin cho Wiki-leaks đã bị đảng dân chủ thanh toán

Ai cung cấp tin tức cho Wiki-leaks?

Vụ "Russia hacking" vừa qua, thật ra chính một anh cố vấn máy điện toán cho đảng Dân
Chửi, tên Seth Rich, đã tuồn emails của Hillary cho Wikileaks chớ chẳng có Russia hacker
nào cả. Sau đó, khi FBI mời anh lên để điều tra, thì anh ta bị bắn chết trên đường đi, rồi
được che đậy bằng một vụ cướp nhưng lạ thay toàn bộ tiền bạc đồng hồ, thẻ credit card
của anh Seth còn nguyên.....Chính người sáng lập ra Wikileaks, Julian Assange, cũng đã
lên tiếng nhiều lần phủ nhận nguồn tin của anh ta là do Nga cung cấp trên truyền thông,
nhưng báo chí Mỹ nào dám đăng!!! Có đăng cũng chỉ một vài dòng rồi...biến mất trong
những tin chó cán xe khác. Tôi xin để cái link lại đây cho ai đó muốn tìm hiểu thêm về cái
chết của anh Seth Rich.

http://www.newsweek.com/seth- r...

Anh Seth Rich rất bất mãn trước âm mưu đen tối toa rập hại ông Bernie Sanders của bà
Hillary và DNC, cho nên anh đã quyết định trao những emails bằng chứng đó cho
Wikileaks, ai ngờ anh đã đụng phải một băng đảng còn ghê gớm hơn mafia, vì chúng nó
có chính quyền, kể cả TT trong tay. Vì thế anh bị chúng thủ tiêu. Russia hacking và cấm
vận Nga, chỉ là chuyện bullshit của bọn Dân Chửi bày ra, có sự hùa theo của truyền
thông mà thôi.

Đừng để cho báo chí truyền thông Mỹ do nhận tiền, cùng một phe với đảng Dân Chửi đầu
độc tẩy não các bạn!!!!! Ăn nói lỗ mãng, háo sắc, nhưng thật lòng yêu nước Mỹ, ghét Tàu
cộng, đó chính là ông Trump. Obama chỉ là một tên Ngụy Quân Tử mà thôi. Ông Trump
chính là Lệnh Hồ Xung dùng Vô chiêu để thắng Hữu chiêu. Wake up America, Wake up
Vietnam.

Tàu cộng hacked vào các cơ quan công quyền của Mỹ dài dài ngày sang tháng khác,
chiếm đoạt tài sản tri thức, tài liệu quân sự, kỹ nghệ, hơn 20 triệu hồ sơ cá nhân bị
hacker Tàu cộng chiếm đoạt, nhưng Obama, CIA, FBI, tất cả báo chí, đảng DC lại....im
re, tại sao không dám cấm vận Tàu công như đang làm với Nga
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