
TẠI SAO: ĐẢNG DÂN-CỦA MỸ QUYẾT LIỆT PHẢI TIÊU DIỆT
TỔNG-THỐNG TRUMP?

By: LHC & JF

BỞI VÌ: “TIỀN”: VIỆC LÀM ĂN BẤT CHÁNH VỚI TRUNG-CỘNG VÀ QUYỀN LỢI (BẠC
TRIỆU) CỦA CÁC “CÁ-NHÂN” ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN-CHỦ VÀ BỌN TÀI PHIỆT MỸ!

TỔNG-THỐNG TRUMP PHÁ NÁT KINH-TẾ TẦU-CỘNG: Bọn Phản-quốc Dân-chủ thù
hận ông TRUMP đến tận xương tủy. Ông Trump đã phá hủy mối LÀM ĂN BẤT CHÁNH
của đảng Dân-chủ với Tầu-cộng. Chúng phải triệt để cùng nhau hủy diệt ông Trump,
giúp cho nền kinh tế Tầu-cộng tồn tại, giữ vững quyền lực độc tài cộng-sản của Tập Cận
Bình, để Gian-đảng Dân-chủ TIẾP TỤC THU TIỀN TỶ VỀ CHO ĐẢNG VIÊN ĐẢNG
DÂN-CHỦ CHIA CHÁT LẨN NHAU (CỦA KHÔNG VỐN) từ nguồn lợi sản xuất bất chánh
của Tầu-cộng do những phát minh của người dân Mỹ, đảng phản quốc Dân-chủ đã ăn
chia nguồn lợi với Trung-cộng.

NHÂN DÂN HOA-KỲ ĐÃ BỊ ĐẢNG DÂN-CHỦ LƯỜNG GẠT: Nếu để hãng xưởng sản
xuất ở trên đất nước Hoa-kỳ, BỌN CHÍNH TRỊ GIA DÂN-CHỦ sẽ không hưởng được
nguồn lợi nào. CHÚNG NGHĨ RA CÁCH CHUYỂN KINH DOANH SẢN XUẤT MỸ SANG
TẦU-CỘNG. Chúng cấu kết với bọn tài phiệt Mỹ. Cựu TT Bill Clinton, Barrack Obama đã
DỤ DỖ VÀ LỪA PHỈNH NGƯỜI DÂN MỸ. Mang công ăn việc làm và hãng xưởng kỹ nghệ
Mỹ sang Tầu-cộng sản xuất SẼ THU NHIỀU NGUỒN LỢI HƠN CHO HOA-KỲ: 3 lời khuyến
dụ gian trá của đảng Dân-chủ là: 1. ban giao với Tầu-cộng sẽ sống hòa bình, Cộng sản
Tầu không gây chiến tranh với Mỹ (chúng xạo, chúng biết rõ bản chất Tầu-cộng chẳng
bao giờ thân thiện với Mỹ, chúng luôn xem Mỹ là kẻ thù, tranh giành bá chủ, nhưng
Tầu-cộng muốn lợi dụng bọn DÂN-CHỦ MỸ THAM LAM để ăn cắp kỹ thuật của Hoa-kỳ
hầu làm giàu, cạnh tranh phá hoại nước Mỹ), 2. CÁI XẠO THỨ HAI: giúp cho Tầu-cộng
giàu có, Tầu-cộng sẽ phế bỏ Xã hội Chủ nghĩa của chúng (láo xược, Tầu-cộng chẳng bao
giờ thay đổi thể chế độc tài, thu tóm tài sản nhân dân làm giàu cho cá nhân đảng viên
của chúng), 3. giao thương Mỹ-Tầu, nhân công rẻ, dân số người Tầu lớn, mang về nguôn
lợi to tát cho nước Mỹ (bọn Dân-chủ lường gạt, NGUỒN LỢI TRUNG-CỘNG ĐÓ CHỈ CHIA
CHO CÁC CÁ NHÂN CỦA ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN-CHỦ MÀ THÔI, là loại nguồn lợi “của
không vốn”, Tầu cộng bỏ nguồn lợi tài chánh đó vào các trương mục cá nhân đảng viên
đảng Dân-chủ qua các ngân hàng ở Trung cộng, chúng thu tiền triệu mà không phải trả
thuế cho Hoa-kỳ. NGƯỜI DÂN MỸ MẤT JOBS: kinh tế Hoa-kỳ sụp đổ, người Mỹ sống
trong cảnh nghèo khó.). Cả khối bọn gian tham độc ác Dân-chủ cố gắng gia nhập vào
chính trị Mỹ nhằm làm giàu bất chính bằng chính trị CHO CA NHÂN, sau khi gia nhập
chính trị được “TẦU-CỘNG HỐI LỘ” sẽ kiếm bạc triệu. Bằng chứng rõ ràng: Tài sản hiện
thời của gia đình Pelosi 130 triệu USD, tài sản Obama trên 100 triệu, vợ chồng Bill
Hillary Clinton vài trăm triệu, cha con Joe Biden cũng vài trăm triệu, gia đình John Kerry
cũng ngần ấy, còn các cấp chính quyền tiểu bang của đảng Dân-chủ chúng cũng kiếm
tiền triệu cho mỗi người. DO PHÁT MINH CỦA NGƯỜI MỸ ĐỂ CHO TẦU-CỘNG KHAI
THÁC VÀ LÀM GIÀU, chúng chia ra cho ba nhóm: Bọn Tài phiệt (triệu phú Mỹ và thế giới
của băng Quyền-lực-ngầm) chúng giao thương, nhập cảng buôn bán hàng hóa rẻ kiếm
nhiều tỷ bạc, Phần lớn Tầu-cộng hưởng phần nguồn lợi lớn nhất từ lao động của Tầu,
phần còn lại chia cho cá nhân các đảng viên đảng Dân-chủ, vì chúng đã CHO KHÔNG



phát minh của Mỹ để Tầu sản xuất làm giàu, để cho bọn Dân-chủ có chân trong các công
ty sản xuất của Trung-cộng, trao hết tài nguyên quốc gia Mỹ để Trung-cộng phát triển
và làm giàu.

ÔNG TRUMP BIẾT ĐƯỢC ĐẢNG DÂN-CHỦ PHẢN QUỐC, BÁN NƯỚC, TẦU-CỘNG CƯỚP
GIỰT VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI MỸ, LÀM GIÀU ĐỂ TIÊU DIỆT MỸ: Ông TRUMP BIẾT BẢN
CHẤT GIAN MANH CỦA TẦU-CỘNG SẼ “DIỆT MỸ LÀM BÁ CHỦ THẾ GIỚI” ông thề đánh
cho kinh tế Tầu sập đổ, NGĂN CHẶN HIỂM HỌA NƯỚC MỸ BỊ DIỆT VÔNG. Ông TRUMP
ĐÃ ĐỤNG CHẠM LỚN ĐẾN NỒI CƠM CỦA CẢ BA THẰNG GIAN ÁC: đổ vỡ kinh tế
Tầu-cộng, phá hỏng nguồn lợi GIAO THƯƠNG BẤT CHÁNH LỚN (giao thương không
công bằng) của tài phiệt Mỹ và cắt hết nguồn cung cấp bạc triệu (của không vốn) của
đảng Dân-chủ, chúng lồng lộn lên SỐNG CHẾT VỚI ÔNG TRUMP. Bọn Dân-chủ chỉ biết
có tiển là sẵn sàng GIÚP ĐỠ VÀ ỦNG HỘ TẦU, ai chết mặc ai, miễn chúng kiếm được
nhiều tiền triệu là được. Chúng chia chát cho mấy đám truyền thông gian trá, dựng
chuyện phá thối ông Trump và chúng cũng cung cấp tài chánh cho một khối phần tử bạo
loạn nội địa (ăn không ngồi rồi) ở Hoa-kỳ, cùng cả triệu cử tri cuồng tín đảng Dân-chủ,
chúng cùng nhau bên trong lẫn bên ngoài PHÁ NÁT NƯỚC MỸ. Cũng giống như MẤY
NHÀ ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ của Nhân dân VN ta vậy. Bán hết tài nguyên cho Tầu làm giàu,
theo ác đảng Tầu-cộng phá nát nước VN, ai chết mặc ai. Nếu có chuyện gì xảy ra, CỨ
CHẠY SANG MỸ LÀ AN TOÀN, con cháu chúng đã mang tiền sẵn qua Mỹ đóng trụ rồi.
CHỈ CÓ NHÂN DÂN VIỆT-NAM và NHÂN DÂN MỸ phải chịu thiệt thòi vì ÁC ĐẢNG
TẦU-CỘNG, BỌN PHẢN QUỐC ĐẢNG DÂN-CHỦ, VÀ GIAN ĐẢNG TÀI PHIỆT “QUYỀN LỰC
NGẦM” CỦAMỸ.

SAU KHI ĐÃ TÌM HIỀU NGUYÊN NHÂN ÔNG TRUMP MUỐN DẤN THÂN RA LÀM TỔNG
THỐNG, CỨU NƯỚC MỸ VÀ CÁC GIAN ĐẢNG CHÍNH TRỊ MỸ ĐÃ CÓ 60 NĂM TÀN PHÁ
NƯỚC MỸ. Cử tri Hoa kỳ nghĩ gì? Quyết định ra sao? CHO VẬN MẠNG NƯỚC MỸ? Tùy
quý vị! LÁ PHIẾU CỦA QUÝ VỊ SẼ GIÚP ÍCH CHO TT TRUMP THỰC HIỆN ĐƯỢC ƯỚC MƠ
CỦA ÔNG “DRAIN THEWASHINGTON SWAMP” và “ MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”.

ÔNG TRUMP ĐÃ CHIẾM ĐƯỢC NHỮNG TRÁI TIM CỦA NGƯỜI MỸ

ÔNG SẼ TÁI ĐẮC CỬ 2020!

MR. TRUMPWON THE AMERICAN'S HEARTS

HEWILL BE RE-ELECTED 2020!

“MAKE AMERICA CLEAN AND GREAT AGAIN!”

Vui Lòng Chuyển Bài Này Cho Những Kẻ “Cuồng Sleepy Chinese Joe Phản Quốc”!

Đừng đi tuyên truyền dối trá cho Ác đảng Tầu-cộng và Gian Đảng Dân-Chủ Mỹ!

VÔ ÍCH, KHÔNG AI TIN



Gia đình Joe Biden và ác đảng Dân-chủ Mỹ

đang phải trả món nợ diệt chủng VNCH và Cam Bốt

tìm đọc: QUẢ BÁO NHÀ HỌ BIDEN. Của LHC & JF

---------------------------------------------

BẦU CỬỞHOA-KỲ CÓ KHÓ KHÔNG?

HOWDO YOU VOTE IN THE UNITED STATES?

Voting Instruction for The Vietnamese American Voters

By: LHC & JF

Bầu cử ở Hoa-kỳ rất dễ dàng, chỉ mất dăm ba phút để bầu thôi. Thời gian chờ đợi “xếp
hàng” hơi lâu một chút (tùy số cử tri đi bầu, nên lựa chọn giờ vắng đi bầu nhanh hơn),
NÊN NHỚ: đi bầu sớm số người đi bầu sẽ ít hơn, đường line chờ đợi sẽ ngắn, vào phòng
phiếu nhanh hơn. ĐỪNG ĐỢI ĐẾN ĐÚNG NGÀY BẦU CỬ CHÍNH THỨC VÀO NGÀY 3
THÁNG 11, sẽ có rất đông cử tri, họ sẽ đổ dồn với nhau đi bầu vào giờ chót, đông nghẹt,
xếp hàng rất dài, mất rất nhiều thời giờ chờ đợi.

THỦ TỤC BẦU CỬ: Trước tiên phải đi tìm phòng bỏ phiếu. (xem trước danh sách phòng
phiếu gần nơi mình cư ngụ) NÊN NGHIÊN CỨU TRƯỚC PHÒNG PHIẾU CỦA ĐẢNG
MÌNH MUỐN BẦU NẰM Ở ĐÂU, tìm nơi gần nhất. Khi đến nơi bỏ phiếu phải hỏi nhân
viên phòng phiếu, nơi đó có phải là Phòng Phiếu của đảng Cộng-Hòa hay đảng Dân-chủ
mình muốn bầu phải không (Có thể có phòng phiếu chung cho cả hai hai đảng, nhưng
cũng có nơi phòng phiếu riêng cho từng đảng, vào không đúng chỗ sẽ không có hồ sơ để
bầu). Nếu đúng là phòng phiếu của đảng mình muốn bầu. Bước vào bên trong phòng
phiếu trình bằng lái xe (kiểm soát đúng cử tri trong hồ sơ), nhân viên sẽ lục tên và ghi
danh mình vào sổ cử tri đi bầu. Họ trả lại bằng lái và gửi cho cử tri một miếng giấy có
ghi 4 con số là số phiếu cử tri nằm trong hồ sơ của mình, GIỮ KỸ BỐN CON SỐ NÀY,
bước đến máy bầu cử đang trống, máy đã mở sẵn. Ở THÀNH PHỐ HOUSTON CỬ-TRI
BẦU BẰNG MÁY RẤT DỄ DÀNG có hai thứ tiếng Anh và Việt ngữ. Ở những nơi khác
CÁCH BẦU CÓ THỂ SẼ KHÔNG GIỐNG NHƯ Ở HOUSTON, nên tìm hiểu trước khi đi bầu,
tránh bị bỡ ngỡ, mất thời giờ của mình và của cử tri khác.

VÀO INTERNET XEM HÌNH DÁNG MÁY BẦU CỬ. (máy bầu cử ở Houston tương tự)

Đánh tên máy bầu: HOUSTON VOTE MACHINE, mở ra xem hoặc copy ra để thực tập cho
quen:

TRÊN MÁY CÓ 5 NÚT ĐIỀU KHIỂN: (xem hình) hoạt động rất dễ dàng: Tính từ nút tròn
bên tay phải: Nút SELECT gọi là nút chọn lựa, xoay tròn nút này, mỗi tiết mục trên màn
ảnh sẽ được di chuyển từng mục một. Bên trái nút tròn là nút ENTER, nút ghi vào mục



mình muốn chọn, mỗi lần mình chọn mục nào phải ấn nút ENTER. Hai nút hình tam giác,
PREV và NEXT, ấn nút review màn ảnh sẽ trả về từ trang đầu, để cử trị duyệt xét lại hay
sửa chữa những sai sót, ấn NEXT màn ảnh sẽ chuyển đến trang kế tiếp. Trên đầu hai nút
tam giác này là nút HELP, khi bị trở ngại ấn nút help để được chỉ dẫn trên máy. NÚT ĐỎ
CAST BALLOT nút này rất quan trọng, ĐỪNG ĐỤNG VÀO cho đến khi kết thúc, cử tri đã
chắn chắn không còn sửa đổi nữa mới ấn vào NÚT ĐỎ CAST BALLOT này. Khi bấm vào
mọi 2

việc đã chấm dứt KHÔNG CÒN SỬA CHỮA ĐƯỢC NỮA lá phiếu của cử trị đã được ghi
vào trong bản ghi nhận ĐÃ BỎ PHIẾU XONG RỒI. MÁY BẦU SẼ ĐƯỢC CẤT GIỮ KỸ
LƯỠNG. KHÔNG NÊN Bầu qua mail, KHÔNG AI KIỂM SOÁT ĐƯỢC CỬ TRI rất dễ bị GIAN
LẬN!

5 ĐỘNG TÁC CỬ TRI PHẢI LÀM TRONG PHÒNG PHIẾU:

GHI SỐ CỬ TRI VÀO MÁY: máy đã mở sẵn, cử tri sẽ xoay tròn nút SELECT màu trắng,
bên tay phải. Mục thứ nhất có 2 câu hỏi: 1. cử tri chọn ENGLISH hay VIETNAMESE, cử
tri muốn dùng Tiếng Anh hay Tiếng Việt? Nếu dùng tiếng Việt, cử tri xoay tròn núm
vòng tròn SELECT đến mục tiếng Việt có nền màu hồng, rồi ấn nút ENTER, màn ảnh sẽ
tự chuyển qua mục thứ hai, để ghi số cử tri của mình vào. SỐ CỬ TRI LÀ 4 CON SỐ nhân
viên phòng phiếu đã cho mình. Giữ kỹ số cử tri này, ghi sai (hay số cử tri bị kẻ gian đánh
cấp bầu gian lận lần thứ hai, chúng ta sẽ gặp phiền phức), lá phiếu của mình sẽ không
được tính. 2. GHI SỐ CỬ TRI VÀO MÁY: Ghi 4 con số cử tri của mình vào máy: THÍ DỤ:
nhân viên Phòng Phiếu, họ cho mình 4 con số là: 8-2-7-1. Chúng ta sẽ xoay núm tròn
SELECT chỉ con số 8 (màu đỏ) trước, trên bản số (gồm 9 con số gống như bản số điện
thoại). Bấm nút ENTER, lock con số 8 vào máy, tiếp tục xoay núm vòng tròn đến số 2,
ENTER vào, rồi tiếp theo tìm số 7, ENTER và cuối cùng số 1, ENTER là xong phần ghi
danh số cử trị vào máy.

3. GHI TÊN CÁC ỨNG CỬ VIÊN MÌNH CHỌN: sau khi ghi danh số cử tri xong, máy tự
động mở ra danh sách các ứng viên đảng của mình. Dẫn đầu là tên của ứng cử viên Tổng
thống, rồi đến các nghị sĩ, dân biểu liên bang, đến các ứng cử viên chính phủ tiểu bang
và thành phố. Cách chọn lựa tên ứng cử viên mình muốn bầu tương tư như mình ghi số
cử tri, xoay vòng tròn nút SELECT tìm tên và ENTER, TÊN TỪNG NGƯỜI MỘT, LUẬT
MỚI: ĐÃ BỊ HỦY BỎ tiết mục ấn một lần BẦU CHO TOÀN BỘ tất cả cho các ứng cử viên
cùng đảng NAY ĐÃ BỊ HỦY BỎ RỒI. Cử tri sẽ chọn từng tên một của từng ứng viên và
ENTER cho mỗi người.

4. KIỂM SOÁT LẦN CHÓT: Dùng hai nút hình tam giác PREV (preview, xem lại) hay
NEXT (đi trang tới) để di chuyển màn ảnh lên xuống, kiểm soát lại cho chắc chắn ứng cử
viên mình muốn bầu, nếu có thay đổi, sửa chữa lại, thì thay tên và enter lại.

5. LOCK PHIẾU BẦU: khi đã kiềm soát và quyết định các ứng viên mình đã chọn lựa
xong. Ấn NÚT ĐỎ: CAST BALLOT, phiếu bầu đã được ghi vào trong hồ sơ bầu cử
KHÔNG CÒN THAY ĐỔI ĐƯỢC NỮA. Cuộc bầu của chúng ta đã chấm dứt. XONG RA VỀ,



nhân viên phòng phiếu có thể cho chúng ta một lời chúc hay một miếng giấy chúc mừng
chúng ta ĐÃ BẦU XONG.

AN TOÀN: BẦU CỬ QUA MÁY ĐƯỢC KIỂM SOÁT TRONG SỰ CÔNG BẰNG: chúng ta thấy
bầu qua máy “KÍN” chưa biết trong máy ai nhiều phiếu hơn ai, ĐƯỢC NÊM PHONG KỸ
LƯỠNG, hồ sơ bầu với từng danh tánh cử tri được kiểm soát chặt chẽ qua cá nhân và
bằng lái KHÔNG THỂ GIAN LẬN BẦU CỬ ĐƯỢC. Bỏ phiếu qua thư là có ý đồ GIAN LẬN
BẦU CỬ. KHÔNG NÊN BẦU QUA THƯ! Chỉ có CỘNG SẢN MỚI CHƠI TRÒ BẦU CỬ
KHÔNG KIỂM SOÁT, KIỂU GIAN LẬN QUA THƯ NÀY!

VẬNMẠNG NƯỚC VIỆT-NAM

Có nhiều liên quan đến CUỘC BẦU CỬ TT HOA-KỲ 2020,

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VỚI TẦU-CỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG-HÒA HOA-KỲ

Ảnh hưởng rất lớn đến nước Việt-nam.

TẦU-CỘNG BỊ XÓA, VIỆT-CỘNG CŨNG TIÊU THEO.

NHÍN CHÚT ÍT THỜI GIỜ ĐI BẦU:

Bầu cử ở Hoa-kỳ rất nhanh chóng, dễ dàng, không mất nhiều thời gian, NÊN CÓ THIỆN
CHÍ ĐI BẦU, Vì tương lai con cháu Việt-nam còn tồn tại hay không sẽ ảnh hưởng từ
CUỘC BẦU CỬ TT HOA-KỲ 2020. BẦU CHO ỨNG VIÊN TT CỘNG-HÒA, cũng phải bầu cho
THƯỢNG NGHỊ SĨ VÀ DÂN-BIỂU LIÊN-BANG CỦA ĐẢNG CỘNG-HÒA thành KHỐI ĐA SỐ,
cũng nên bầu cho các THỐNG-ĐỐC VÀ THỊ- TRƯỞNG của đàng Cộng-Hòa 2020, (đảng
duy nhất CHỐNG CỘNG SẢN).

“THEO TƯ BẢN TỒN TẠI, THEO CỘNG-SẢN BỊ HỦY HOẠI”

(Vui lòng phổ biến rộng rãi cho tất cả cử tri người MỸ-GỐC-VIỆT, cùng đi bầu
2020)

RỦ NHAU ĐI BẦU: kết thành đoàn thể, hướng dẫn, khích lệ, chỉ dẫn cách bầu cử,
giúp đỡ phương tiện, cùng kéo thân nhân con cái, bạn bè hàng xóm, bạn bè sở làm,
cùng nhau đi bầu. Nhất là khích lệ tinh thần các cử tri bầu lần đầu, có bổn phận di
bầu, chỉ dẫn tường tận, mạnh dạn, tư tin và vui vẻ đi bầu. CHỈ MẤT CÓ MỘT GIỜ
BẦU CỬ.


