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Kẻ thù không đội Trời chung của Thế lực ngầm (TLN) và Tàu cộng (TC) là Mỹ. Mà muốn
tiêu diệt Mỹ, thì phải hạ bệ TT Trump và đánh tan Đảng Cộng Hòa.

Chúng ta hãy để ý TLN và TC. Hai thế lực nầy cũng như LỬA VỚI NƯỚC. Nhưng tại sao
bây giờ bọn chúng cùng HỢP TÁC VÀ BẮT TAY với nhau để triệt hạ TT Trump. Vì cho
tới bây giờ UY TÍN VÀ SỰ MẾN MỘ mà người Dân Mỹ dành cho TT Trump càng ngày
CÀNG MẠNH MẺ. Nếu bọn chúng không hợp tác với nhau thì không thể nào hạ bệ TT
Trump được. Công việc nguy cấp là phải hạ bệ TT Trump trước, nếu để TT TRUMP VÀ
ĐẢNG CH TRỔI DẬY, thì bọn chúng sẽ gặp nhiều KHỐN ĐỐN VÀ NGUY NAN. Khi triệt hạ
được TT Trump xong rồi, thì bọn chúng sẽ tính sổ với nhau sau.

Đây là thời cơ NGÀN NĂM CÓ MỘT . Bảy điên và toàn bộ bọn đầu não chóp bu của
Đảng Dân Chủ đã ngoan ngoản hoàn toàn nằm dưới SỰ ĐIỀU KHIỂN của TLN và TC. Lập
Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp và TCPV đều do Đảng DC nắm giử. Một cơ hội quá là THUẬN
TIỆN VÀ DỄ DÀNG để hành động đánh sập Nước Mỹ, nếu để qua thì không bao giờ có
một cơ hội nào khác. Còn số DC cấp dưới dù có yêu Nước cũng không dám chống đối, ai
chống đối thì bọn cộng sản DC áp dụng LUẬT RỪNG NHƯ CS là khủng bố và đàn áp để
dập tắt. Một số người Dân Mỹ thì còn MÙMỜ VÀ NGÂY THƠ.

Còn bọn việt gian chó săn thì khỏi phải nói rồi, BỊA RA ĐỦ THỨ CHUYỆN để chụp mũ
đánh phá TT Trump, như tại Houston thì có những tên như : Hoàng Bách, Mai Loan,
Phúc Linh.v.v... Chúng ta hãy để ý những tên việt gian, mỗi khi nghe một tin tức gì bất lợi
cho Tàu cộng là bọn chúng buồn thúi ruột, giống như CHA CHÚNG NÓ CHẾT VẬY. Người
Việt Nammà trông cho Tàu cộng giàu mạnh để xâm lăng VN. Đúng là ĐỒ SÚC SANH.

Tình hình Nước Mỹ là như vậy. Tất cả mọi người hãy SÁNG SUỐT VÀ BÌNH TỈNH để
nhận định, đừng nghe theo lời Tuyên truyền của bọn cs DC bán Nước và bọn việt gian
tay sai chó săn.
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