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Một cuộc điều tra của quân đội Hoa Kỳ về mức độ của việc gian lận bầu cử giữa kỳ đã
phát giác ra rằng 160 người từng là di dân bất hợp pháp đã được cấp quốc tịch Hoa Kỳ
chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử để bỏ phiếu cho phe Dân Chủ.

A U.S. military investigation into the depth of midterm election fraud found that 160
former illegal immigrants who voted Democrat were given U.S. citizenship only weeks
ahead of the election.

Nhiều người di dân lậu cuối cùng có được quyền sống và làm việc trong nước. Hoa Kỳ có
một con đường để trở thành công dân hợp pháp. Sở Di Trú và Nhập Tịch, một cơ quan
của Bộ An Ninh Nội Địa, quy định bất kỳ người nào muốn trở thành công dân Hoa Kỳ
phải hội đủ các điều kiện sau: (a) Thường trú nhân hợp pháp trong ba hoặc năm năm
qua; (b) Cư trú liên tục và hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ; (c) Có khả năng đọc, viết và nói
tiếng Mỹ căn bản; (d) Chứng tỏ kiến thức và hiểu biết về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ; (e)
Chứng tỏ sự trung thành các nguyên tắc của Hiến Pháp Hoa Kỳ; và (f) Sẵn sàng thực
hiện Lời Thề Trung Thành.

Many illegals eventually earn the right to live and work in the country. The United
States has a path to legal citizenship. Citizenship and Immigration Services, a division of
Homeland Security, stipulates any person seeking to become a U.S. citizen must meet
the following conditions: (a) Have been a lawful permanent resident for the past three
or five years; (b) Have continuous residence and physical presence in the United States;
(c) Be able to read, write, and speak basic English; (d) Demonstrate a knowledge and
understanding of U.S. history and government; (e) Demonstrate a loyalty to the
principles of the U.S. Constitution; and (f) Be willing to take the Oath of Allegiance.

Tuy nhiên, những người được quân đội xác định, đáp ứng rất ít các yêu cầu đó, nếu có,
và dường như đã có được quốc tịch trong những trường hợp không rõ ràng. Vào lúc đó,
lực lượng Mũ Trắng của quân đội đang điều tra các cáo buộc không liên quan gì đến việc
gian lận bầu cử.

The ones identified by the military, however, met few, if any, of the requirements, and
appeared to have received their citizenship under dubious circumstances. At the time,
the White Hat partition of the military was already probing unrelated allegations of
election fraud.

Vào ngày 14 tháng 11, Bộ Tư Lệnh Không Gian Mạng của Lục Quân Hoa Kỳ đã nghe một
tin nhỏ cho biết chế độ tội phạm Biden, và cụ thể là DHS / USCIS đã cấp quyền công dân



Hoa Kỳ đầy đủ một cách bất hợp pháp và rằng các công dân mới được đúc nầy hứa sẽ
bầu cử cho phe Dân Chủ suốt đời để đổi lấy tình trạng quy chế mới của họ. Người đưa
tin cho biết bằng chứng phạm tội rõ ràng, không sai lạc, đang có trong các máy chủ của
Sở Di Trú (INS) tại trụ sở của cơ quan này ở Camp Spring, Maryland.

On November 14, U.S. Army Cyber Command heard a tip claiming that the criminal
Biden regime, and specifically DHS/ USCIS had unlawfully granted illegals full U.S.
citizenship, and that the newly minted citizens promised to vote Democrat for life in
exchange for their new status. Pure, undiluted proof of the crime, the tipster said, was
sitting almost in plain sight on INS’ computer servers at the agency’s headquarters in
Camp Spring, Maryland.

Một ngày sau, Bộ Tư Lệnh Không Gian Mạng đã xâm nhập một cách dễ dàng vào đám
mây của cơ quan Di Trú và Nhập Tịch (USCIS) và tìm thấy một bảng Microsoft Excel
chứa tên (?) địa chỉ, ngày sinh và tình trạng công dân của những người đã nộp đơn xin
nhập tịch vào ngày 7 tháng 9. Điều đáng quan tâm hơn là cơ quan USCIS đã chấp thuận
tất cả các đơn xin nhập tịch vào ngày 8 tháng 10, một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
Đáng báo động hơn, tất cả 160 người này đều được đặt tên là “Jose Lopez,” “Joaquin
Lopez,” hoặc “Jesus Lopez,” khiến lực lượng Mũ Trắng kết luận rằng cơ quan USCIS của
bộ Nội An (DHS / USCIS) vì những lý do nào đó đã thay đổi danh tính hoặc gán tên hợp
pháp mới cho 160 cá nhân này.

A day later, Cyber Command effortlessly hacked the USCIS cloud and found a Microsoft
Excel spreadsheet holding the names(?) addresses, birthdates, and citizenship status of
persons who had submitted citizenship applications on 7 September. What is more
concerning is that USCIS approved all applications on October 8, a month in advance of
the midterms. Even more alarming, all 160 were named “Jose Lopez,” “Joaquin Lopez,”
or “Jesus Lopez,” leading White Hats to conclude that the DHS/USCIS had for reasons
unknown altered the identities of or assigned new legal names to 160 individuals.

Nguồn tin của chúng tôi tại Bộ Tư Lệnh Không Gian Mạng nói: “Điều kỳ lạ là 160 người
nộp đơn, tất cả cùng một ngày, có họ giống hệt nhau — ồ, điều đó rất khó xảy ra. Và
người thành lập lập bảng danh sách này đã phạm một lỗi lầm lớn. Theo ngày tháng ghi
trong trang này, không một người nào trong danh sách đã ở Hoa Kỳ hơn hai năm. Trang
danh sách cũng ghi những địa chỉ có vẻ như hợp lệ, một điều giúp chúng tôi có thể theo
dõi tiếp.”

“The odds that 160 applicants, all on the same day, had identical surnames —well,
that’s remarkably small,” said our source at Cyber Command. “And whoever made the
spreadsheet also made a big mistake. The entries specified how long they were in the
U.S., and not a one, based on what was on the page, had been in the U.S. more than two
years. It also gave what looked like valid addresses, something for us to follow up on.”



Bộ Tư Lệnh Không Gian Mạng đã chuyển những điều tìm thấy cho lực lượng Mũ Trắng
tại Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Hải Quân (NCIS), dù thiếu nhân viên vì đang tiến hành các
cuộc điều tra những kẻ khích động của Quyền Lực Ngầm, cho biết họ sẽ truy theo các
đầu mối khi thời gian và nhân lực cho phép. Tuy nhiên, trong một tuần, các nhân viên
điều tra của NCIS đã theo dõi 17 nhân vật “Lopezes” và đều có một lời thú nhận tương
tự.

Cyber Command relayed its findings to White Hats at the Naval Criminal Investigative
Service (NCIS) which, though short-staffed due to ongoing investigations on Deep State
provocateurs, said it would pursue leads as time and manpower permitted. Within a
week, though, NCIS investigators had tracked down 17 of the “Lopezes” and elicited
from each a similar confession.

Tất cả những người này đều nộp đơn xin quốc tịch hoặc ân xá khẩn cấp sau khi nhập
cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp. Một số cho biết họ là nạn nhân của việc ngược đãi chính trị;
những người khác cho biết họ đang tìm cuộc sống tốt hơn và muốn trở thành người Mỹ
để có thể làm việc tại Mỹ và gửi tiền về cho gia đình ở Mexico hoặc Guatemala. Tất cả
đều cho biết họ đã được một viên chức của cơ quan Di Trú và Nhập Tịch (USCIS) liên lạc,
hứa sẽ cho họ một đặc ân, đổi lại họ phải làm một việc —họ được bảo đảm sẽ có quyền
công dân Hoa Kỳ, ngược lại những người này phải bỏ phiếu cho phe Dân Chủ trong cuộc
bầu cử giữa kỳ, và một ứng cử viên Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Họ nói với các nhân viên điều tra của Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Hải Quân (NCIS) rằng,
họ đã thực hiện xong một phần của thỏa thuận, ít nhất là trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
Trong số 17 người này có 12 người sống ở Maricopa County, Arizona, và 5 người còn lại
sống ở Pennsylvania.

All had applied for fast-track citizenship or amnesty after illegally entering the United
States. Some claimed they were victims of political persecution; others said they were
looking for a better life and wanted to be Americans so they could work in the country
and send money back to their families in Mexico or Guatemala. All said they had been
contacted by a USCIS official who promised them a favor in return for a favor—
guaranteed U.S. citizenship in return for voting for Democrats in the midterms and a
Democrat candidate in the 2024 presidential election. They told NCIS investigators they
had fulfilled their part of the agreement, at least as far as the midterms went. Of the 17,
12 lived in Maricopa County, Arizona, and the other five had residence in Pennsylvania.

Vào ngày 17 tháng 11, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ theo lệnh của đại tướng David H.
Berger đã bắt tất cả 17 “Lopezes” này và hiện đang giữ họ tại một địa điểm không được
biết. Nguồn tin của chúng tôi cho biết sau đó có một cuộc thảo luận về việc có nên trục
xuất những người bất hợp pháp này hay giữ họ để sau này làm nhân chứng tố cáo các
kẻ kiểm soát thuộc Quyền Lực Ngầm của họ. Cuối cùng, một quyết định đã được đưa ra
là; thu hồi quốc tịch Hoa Kỳ và giam giữ họ.



On 17 November, U.S. Marines under Gen. David H. Berger’s Command apprehended
the 17 “Lopezes,” and are now holding them at an unknown location. Our source said a
debate had ensued over whether to deport the illegals or hold them to later testify
against their Deep State controllers. Ultimately, a decision was made to revoke their U.S.
citizenship and remand them into custody.

Nguồn tin của chúng tôi nói: “Chúng tôi biết 17 hay 160 lá phiếu không tạo nên hoặc
phá được một cuộc bầu cử, nhưng đây là phần nổi của tảng băng chìm. Chúng tôi không
thể giải thích tại sao cơ quan Di Trú và Nhập Tịch không sửa đổi thành những hồ sơ tốt
hơn — quả là điên rồ. Quyền Lực Ngầm thường rất tỉ mỉ. Chúng tôi tin rằng, và, không,
chúng tôi chưa thể chứng minh được điều đó, là có sự xâm nhập to lớn hơn nhiều. Và
chúng tôi đang nỗ lực không phải chỉ truy tìm ra 143 bảng danh sách khác, mà còn cả
những bảng mà chúng tôi chưa tìm thấy.”

“We know 17 or 160 votes don’t make or break an election, but this is a tip of an
iceberg. We can’t explain why USCIS didn’t better doctor the records—it’s crazy. The
Deep State is usually damn meticulous. It’s our belief, and, no, we can’t prove it yet, that
it’s much more pervasive. And efforts will be made to not only find the other 143, but
the spreadsheets we didn’t find,” our source said.


