Oficiální zpráva o volebních podvodech v USA, předložená 22. 12. 2020
„Vážení američtí spoluobčané, dnes vám vysvětlím, proč jsem tak odhodlaný
použít každý legální a ústavní prostředek, abych zastavil krádež amerických
prezidentských voleb. Je mojí povinností jakožto prezidenta, abych chránil
vaše posvátné právo volby. V tomto roce Demokraté porušili ve „swing
states“ pod zástěnou viru své vlastní i federální zákony, aby umožnili a
ulehčili volební podvod v měřítku v naší zemi dosud nevídaném. Pravda je,
že jsme zvítězili zdrcujícím způsobem. Vyhráli jsme na celé čáře. Dnes vám
předložím fakta, která musí znát každý Američan. Pojďme zpět k volební
noci.
O půlnoci jsme měli suverénní náskok ve všech „swing states“. Získali jsme
rekordní výsledky na Floridě, v Ohiu. V Iowě jsme vyhráli o 8,2 %. O
320.000 více hlasů jsme získali v Michiganu. O 112.000 hlasů více ve
Wisconsinu. V Georgii jsme zvítězili o 356.000 hlasů, o 700.000 hlasů
v Pensylvánii. Měli jsme více hlasů ve všech „swing states“. Nepřekonatelná
čísla. Všichni to věděli, včetně Demokratů. Kdokoli, kdo dělal skutečné
prognózy, to věděl. Američtí politici mi gratulovali.
Najednou to začalo mizet. V mnoha státech bylo náhle přerušeno sčítání.
Uprostřed noci náhle docházelo ke statisticky nemožnému převrácení
výsledků v jednom státě po druhém. V 6:31 hlásil náhle Michigan přírůstek
147.224 hlasů. 94% ve prospěch Bidena. Ve 4:42 v noci hlásil Wisconsin
143.279 hlasů. Téměř všechny pro Bidena. Náhlý zvrat hlásila i Georgia,
v 1:43 v noci. Opět téměř všechny hlasy pro Bidena. Bylo to přesně tolik
hlasů, kolik bylo třeba pro vítězství Bidena. Ve všech důležitých „swing
states“.
Tyto anomálie jsou jen špička ledovce. Vyhráli jsme v 18 z 19 volebních
obvodů, což za posledních 40 let stačilo ke zvolení všech prezidentů. Vyhráli
jsme na Floridě, v Ohiu a Iowě s historickým náskokem. To znamená, že
Biden by byl první kandidát od roku 1960 a druhý kandidát v historii USA,
který by se stal prezidentem a přitom prohrál v těchto třech státech. A nebylo
to jen takhle těsné. S Bidenem ztratili Demokraté 25 z 26 křesel ve
Sněmovně reprezentantů. To je rekord. Demokraté měli získat 15 křesel a
přitom kvůli mému úspěchu a tzv. „coat-tails“, jak to nazývají, ztratili 14
křesel. Představte si, že jste hodlali získat totální vítězství a přitom jste
totálně prohráli.

Moje kampaň dostala více hlasů než jakýkoli jiný kandidát v historii.
Hlasovalo pro mě téměř 75 miliónů lidí. Dostali jsme o 12 miliónů hlasů
více než v roce 2016. Největší nárůst hlasů pro úřadujícího prezidenta, který
byl kdy zaznamenán. Dostal jsem také nejvíc hlasů od nebílých Američanů
než kterýkoli jiný republikánský kandidát za posledních 60 let. V podstatě
jsme získali větší podíl afroamerických a latinoamerických voličů všude
s výjimkou zkorumpovaných a „demokratickou mašinerií“ vedených
městech ve „swing states“. Ve městech, proslulých podvody, jako jsou
Milwaukee, Detroit, Philadelphia a Atlanta.
Žádný dosavadní prezident, který dosáhl takovýchto vítězství, neprohrál
znovuzvolení. Něco takového se ještě nestalo. Navzdory takovýmto
ohromujícím výsledkům nám chtějí namluvit, že Joe Biden, který sotva
opustil svůj sklep, aby se zapojil do kampaně, získal o 11, 7 milionů hlasů
více než Barack Obama a porazil Baracka Obamu ve všech státech. Je to
historicky, matematicky, politicky a logicky nemožné. Nestalo se to. Biden
nevyhrál. Vyhráli jsme my zdrcujícím vítězstvím.
Během posledních 7 týdnů jsem předložil dostatek důkazů, jak Demokraté
provedli monstrózní podvod vůči americkému lidu a vlastně vůči celému
světu.
Zaprvé jsme ukázali, že vysocí úředníci v prakticky každém ze „swing
states“ porušili federální zákony, aby změnili průběh voleb, odstranili
bezpečnostní pojistky za účelem nelegálního vítězství Joea Bidena. A obešli
přitom zákonodárce. Například v Pensylvánii radikální demokratický státní
tajemník odstranil všechna opatření na ověření podpisů a tím porušil zákony
Pensylvánie, nemluvě o podvržených korespondenčních hlasech.
V Michiganu zaplavil státní tajemník ilegálně celý stát volebními formuláři,
přestože michiganské zákony korespondenční hlasování striktně omezují. Ve
Wisconsinu postavili Demokraté více než 500 nikým nehlídaných,
nezajištěných volebních uren, které byly zjevně ilegální a sloužily ke sbírání
volebních lístků a zajistily tak cestu volebnímu podvodu. I státní tajemník
v Georgii umožnil podvod svými zásahy do integrity volebních lístků a
systému přezkoušení podpisů. V Georgii se vůbec děly podivuhodné věci.
To vše dohromady stačilo k zmanipulování voleb ve prospěch Demokratů.
Zadruhé, počty odmítnutých korespondenčních hlasů značí, že byly ilegálně
započítány statisíce hlasů. To také přispělo ke změně volebních výsledků.
V roce 2016 bylo v Georgii odmítnuto pro chybu 6,4% korespondenčních

hlasů. Letos bylo odmítnuto méně než 1%. 30x méně. Stejný efekt se objevil
v Pensylvánii a dalších státech. Přijali všechny hlasy. Mnohé z nich určitě
ilegálně. V roce, kdy korespondenčních hlasů bylo zdaleka nejvíce, byla
zázračně nepatrná chybovost, nejnižší v historii. Jediné vysvětlení je, že byly
započítány desetitisíce chybných hlasů. Mnohé Američany šokovalo, že ve
„swing states“ nebyly učiněny ani nejmenší pokusy ověřit občanství,
bydliště, identitu nebo oprávněnost volit korespondenčně. Potenciál pro
podvody byl neomezený. A to je to, co právě zažíváme.
Zatřetí, stovky a stovky svědků vystoupily, aby pod přísahou svědčily o
podvodech a švindlech, které viděly na vlastní oči. Svědkové vypovídali o
tom, jak byly antedatovány tisíce volebních lístků, jak se znovu a znovu
započítávaly celé stohy a vykládaly stovky beden volebních lístků, které
měly všechny stejný podpis a byly pro Bidena. Další svědkové vypovídali o
tom, jak viděli netknuté volební lístky bez záhybů, všechny pro Bidena. Jak
byly asi zaslány poštou nepřeložené lístky?
Republikánským pozorovatelům bylo bráněno v kontrole v momentech, kdy
byly započítávány statisíce hlasů, ve městech, vedených Demokraty.
V Georgii byli pozorovatelé nuceni opustit místnost, že prý prasklo
vodovodní potrubí, což se nestalo, a za jejich nepřítomnosti byly
započítávány celé bedny hlasů, vytažených zpod stolů, což zaznamenaly
bezpečnostní kamery. V některých městech byli pozorovatelé donuceni
opustit sčítací místnosti v podstatě fyzickým násilím. Nemluvě o
znepokojivé situaci ohledně sčítacích strojů Dominion. Jen v jediném okrsku
v Michiganu bylo 6000 hlasů přesměrováno od Trumpa k Bidenovi. A tento
systém byl použit na většině území Spojených států. Neexistuje žádné
uspokojivé vysvětlení pro to, že tyto stroje umožňují stisknutím knoflíku
měnit hlasy. V Arizoně dal Senát před krátkou dobou příkaz forenzně
přezkoušet všechny volební stroje. A podobná přezkoušení se musí udělat i
v ostatních státech. V Texasu bylo použití strojů Dominion zakázáno.
Jak jsme právě předložil, máme dlouhý seznam volebních podvodů, které
jsme odhalili. Nic takového se ve Spojených státech nikdy dít nemělo! To je
fraška. A výsměch demokracii. Je to ostuda naší republiky. V roce 2016
jsme je překvapili. Od té doby měli 4 roky, aby vypracovali plán na
zmanipulování voleb. Manipulace voleb 2020 byl jen poslední krok
v dlouholeté snaze Demokratů a médií svrhnout vůli amerického lidu a zničit
naše hnutí všemi myslitelnými prostředky. Každý prostředek dobrý. Už
měsíce před volbami otevřeně konspirovala média, technologičtí giganti a

Demokratická strana, aby zmátly veřejnost. Na začátku tohoto roku bylo
prokázáno, že rodina Joe Bidena obdržela miliony dolarů od Čínské
komunistické strany. Ale média a technologické společnosti tyto informace
zcela cenzurují. V naší zemi už není svobodný tisk. Je to tisk útlaku, tisk,
který nikdy nezveřejní pravdu. Je to největší a nejvíce šokující skandál,
týkající se prezidentského kandidáta, v celých dějinách USA. Ale průzkumy
ukazují, že polovina z těch, kdo volili Joe Bidena, o tomto skandálu nikdy
neslyšela.
To není první případ, kdy média a Bidenova kampaň bezostyšně obelhala
americkou veřejnost. Trvali také na tom, že nebudeme mít očkovací látku
proti koronaviru dříve než v polovině příštího roku. A přesto ji máme už
před koncem tohoto roku a miliony vakcín se právě distribuují. Je to
v podstatě medicínský zázrak. A přesto média a Demokrati obelhávali
veřejnost ve snaze ukrást volby. Také u předvolebních průzkumů. Aby
zabránila mému volebnímu vítězství, zmenšovala média moje šance o 15, 16
a 17 % ve státech, kde jsem vyhrál nebo kde jsem byl blízko vítězství.
Pokud nebude tento volební podvod důkladně vyšetřen a viníci označeni,
budou volby 2020 platit pro vždy jako nejvíce nelegitimní a zkorumpované
v dějinách naší země. Američané musí mít ve volby důvěru. Závisí na tom
osud naší demokracie. Je načase, aby americký lid pozvedl svůj hlas a
požadoval, aby tato nespravedlnost byla napravena. Naše volby musí být fér,
poctivé a transparentní a oproštěné od podvodů.
Tyhle volby jsme vyhráli zdrcujícím rozdílem. A lidé ve Spojených státech
to vědí. Demonstrují po celé zemi, jsou rozzlobení a mají strach. Nemůžeme
dovolit, aby byly uznány kompletně zfalšované volby.
Děkuji vám.
Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe!“
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