
 
 

NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC  

CẦN BIẾT RÕ HIỂM HỌA  

CỦA TÀU CỘNG TRÊN  

THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM  

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? 

HIỂM HỌA CHO THẾ GIỚI: Tàu cộng âm mưu bá chủ toàn cầu vào giữa thế kỷ 21 

bằng THỦ ĐOẠN kinh tế, quân sự, chính trị… ; thống trị các nước láng giềng (trong đó 

có Việt Nam), bằng quỷ kế: tiền bạc, văn hóa, giáo dục, đe dọa, đặc vụ; kiểm soát toàn 

vùng biển Á Châu Thái Bình Dương bằng quân sự. Gieo rắc chủ nghĩa độc tài, toàn trị, 

bóc lột người dân. Tiếp tục đàn áp nhân dân Tây Tạng, Uy Ngô Nhĩ và chính dân mình 

HIỂM HỌA CHO VIỆT NAM: Khống chế Việt Nam về mọi lãnh vực qua tay sai đảng 

CSVN; giết chết tiềm năng kinh tế, tuồn hàng hóa độc hại, xuất cảng ô nhiễm,  hủy 

hoại môi trường của Việt Nam… 

Chiếm giữ nhiều đặc khu, vùng an ninh chiến lược, công khai bành trướng trên đất liền 

và tại Biển Động bằng quân sự, chiếm Trường Sa của Việt Nam, chiếm Scarborough 

của Philippines... Ăn cướp tài nguyên đại dương, ngăn chận ngư dân, chận đầu nguồn 

các dòng sông lớn, phá hủy môi trường sống của hạ lựu sông Mekong, và nhiều hành 

động khác nữa, biến Việt Nam thành thuộc trị của Tàu công.  

HIỂM HỌA NÀY CẦN PHẢI ĐƯỢC NGĂN CHẬN VÀ TIÊU DIỆT 

Một khi Tàu Cộng suy sụp, CSVN không còn chỗ dựa, phải nhường quyền lại cho dân, 

hoặc thuộc về phe thân Tây Phương, từ đó: (1) ngăn chận sự xâm lấn của Tàu Cộng 

với sự hỗ trợ quốc tế, (2) chuyển đổi chế độ độc tài cộng sản sang dân chủ tự do, dân 

được tự do, ấm no, hạnh phúc, đất nước được thanh bình, lãnh thổ được vẹn toàn. 

NHƯNG BẰNG CÁCH NÀO??? 

Chỉ có chính quyền của TT Trump mới có kế hoạch và quyết tâm thực hiện với điều kiện 

HAI VIỆN QUỐC HỘI CÓ CÙNG ĐƯỜNG LỐI VỚI ÔNG, nghĩa là HAI VIỆN QUỐC 

HỘI VẪN GIỮ NGUYÊN TRẠNG. Nếu mất 1 viện, TT Trump sẽ bị chặt tay, kế hoạch 

triệt hạ Tầu Cộng sẽ chấm dứt, Tầu Cộng sẽ thành công mộng thống trị toàn thế giới, 

và đô hộ Việt Nam suốt đời qua tay sai đảng CSVN. 

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? NGƯỜI DÂN MỸ GỐC VIỆT  

PHẢI BẦU CHO AI VÀO NGÀY 6 THÁNG 11 SẮP TỚI? 
      

VẬN MỆNH ĐẤT NƯỚC VIỆT VÀ THẾ GIỚI ĐANG NẰM TRONG TAY LÁ PHIẾU CỦA CỬ TRI 

KỂ CẢ NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT BẤT LUẬN THUỘC ĐẢNG DÂN CHỦ HAY CỘNG HÒA!!! 


