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 THÔNG CÁO VẬN ĐỘNG BẦU CỬ  

CHO ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG ĐẢNG CỘNG HOÀ  
ÔNG DONALD TRUMP. 

 
CỬ TRI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT NAM KÍNH MẾN! 

 Chúng tôi một nhóm Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt nam đã hết lòng ủng hộ, chọn 
lựa và quyết định vận động cho ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng-Hoà, năm 
2016, ông Donald Trump với những lý do chính yếu sau đây: 
 

1. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng-Hoà 2016, Donald Trump là một người 
rất quan tâm đến tình hình chính trị ở Á Châu. Một ứng cử viên mạnh mẽ, có đường 
hướng làm sống lại nền kinh tế èo uộc, phá sản của Hoa-Kỳ. Ông đã khẳng định sẽ 
THU HỒI tất cả các công việc, những sáng chế và các xưởng kỹ nghệ của Mỹ đã được 
xây dựng ở Trung quốc. Một quốc gia cộng sản ngang ngược đã được chính quyền của 
cựu tổng thống Bill Clinton “thiển cận” cung cấp miễn phí công ăn việc làm, hiến 
tặng phát minh và xây dựng hãng xưởng kỹ nghệ, sản xuất hàng hoá miễn thuế bán 
sang thị trường Hoa kỳ, họ đã làm giàu, trở nên ngang ngược, hung hăng, gây xáo trộn 
an ninh, đe dọa nền hòa bình của các quốc gia láng giêng, gây hấn với Hoa-kỳ. Tạo 
sự bất ổn ở vùng đông nam Á.  
 

2. Ông Trump khẳng định sẽ mang jobs về Hoa-kỳ phục hồi kinh tế của nước Mỹ 
vừa làm suy yếu kinh tế, và giảm đi sự hung hăng vô lối của Cộng sản Trung Quốc. 
Nguy cơ xảy ra chiến tranh. Chẳng những nước Mỹ sẽ phục hồi kinh tế, dồi dào việc 
làm, người dân sống sung túc, chính phủ Mỹ cũng có cơ hội thu lợi hoàn trả dứt các 
món nợ của quốc gia. Làm cho dân giàu nước mạnh hơn. Còn làm giảm thiểu sức hung 
hãn, nguy cơ gây chiến tranh của Trung cộng. 
 

3. Ông Donald Trump một chính khách mạnh mẽ, “dám nói dám làm”. Chống lại 
tất cả những tệ nạn làm băng hoại đất nước Hoa kỳ: Tệ nạn xã hội, tệ nạn di 
dân bất hợp pháp, tệ nạn nhập lậu ma túy phá hoại xã hội Mỹ, tệ nạn khủng 
bố, nhập lậu đảng viên cộng sản khủng bố độc tài, sát nhân tàn ác. Một ứng cử 
viên sáng giá, nhiều sáng tạo và quyết tâm xây dựng BỨC TƯỜNG BIÊN 
GIỚI, cải tồ di trú bảo vệ an ninh và hòa bình cho nước Mỹ và Thế giới Tự do. 

 
4. Một ứng cử viên có đủ KHẢ NĂNG, nhiều KINH NGHIỆM, cá nhân ông đã 

thành công lớn và là con người NHIỀU BẢN LÃNH, cứng rắn “DÁM NÓI 
DÁM LÀM” thích hợp với vị trí của một vị NGUYÊN THỦ QUỐC GIA, lãnh 
đạo đất nước, điều hành khéo léo Quân đội Hoa-kỳ và Thế Giới Tự Do. 



 
5. Một ứng viên có bản lãnh và thao lược tương tự như cố tổng thống anh minh 

Hoa kỳ Ronald Reagan. Một vị TỔNG THỐNG HOA KỲ LỪNG LẪY với 
một cuộc chiến thắng vĩ đại “KHÔNG TỐN MỘT GIỌT MÁU” một thành 
quả có một không hai. Ông đã giật sập một nửa Khối Cộng sản Thế giới nhưng 
không đổ một giọt máu của Quân đội Hoa kỳ, không mẻ một đồng, không thiệt 
hại tài sản của nhân dân và chính phủ Mỹ. Cùng chiến thuật “thắng không đổ 
máu” ông Trump đã chịu sự ảnh hưởng của cố tổng thống Ronald Reagan. 

 
6. Chính trị gia vững chắc, nhiều tương lai, ông Donald Trump chắc chắn sẽ đánh bại 

hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thuộc loại “hai con gà mắc nước” trong cuộc tổng 
tuyển cử tổng thống Hoa-kỳ, vào tháng 11 sắp tới. “Con gà mắc nước Cộng sản gà 
mờ” Bernie Sanders dùng đường lối cộng sản mỵ dân, ông ta QUÁ già nua, đi đứng khó 
khăn, ăn nói hụt hơi, đứt khỏang, không đủ sức điều hành đất nước, sẽ bị kiệt sức 
“không sống nổi một con trăng” của nhiệm kỳ đầu làm tổng thống. Ông ta sẽ đưa 
nước Mỹ vào con đường lụn bại của xả hội chủ nghiã không tưởng. “Con gà nuốt 
dây thun ma lanh” bà  Hillary Clinton nham hiểm hơn, tội phạm hình sự, một lãnh tụ 
chính trị “ngủ gật” đam mê “chát” điện thoại, xem thường mạng sống của nhân viên, 
gian lận ngân quỹ công của chính phủ, lường gạt ngân quỹ ủng hộ bầu cử, đang bị 
điều tra, sẽ bị kết án và sẽ bị đi tù. KẾT THÚC THAM VỌNG LÃNH TỤ VÀ SỰ 
NGHIỆP CHÍNH TRỊ trước khi đắc cử nữ tổng thống. 

 
7. Donald Trump là một ứng cử viên độc lập, Tự túc trang trải mọi chi phí tranh cử. Ông 

là một ứng cử viên không chịu bị lệ thuộc, không bị khống chế và điều khiển bởi một 
đảng phái chính trị của “nhóm quyền lợi chính trị”, ông không bị bắt buộc phải phục 
vụ cho quyên lợi của một đảng phái chính trị. Ông Khẳng Định ông chỉ phục vụ cho 
quyền lợi của nhân dân Mỹ. MỘT VIỆC LÀM CHƯA  TỪNG XẢY RA TRONG 
LỊCH SỬ BẦU CỬ HOA-KỲ. 

 
CỬ TRI MỸ GỐC VIỆT CALIFORNIA VÀ CÁC TIỂU BAN KHÁC CỦA HOA KỲ. 

HÃY VUI LÒNG ỦNG HỘ, BỎ PHIẾU CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG CỘNG HOÀ 
DONALD TRUMP.  ÔNG TA LÀ NGƯỜI SẼ ỔN ĐỊNH AN NINH CỦA VÙNG ĐÔNG 
NAM Á. TRONG ĐÓ CÓ NƯỚC VIỆT-NAM. ÔNG TRUMP XÂY DỰNG LẠI 
NỀN KINH TẾ HOA-KỲ, TRẢ NỢ QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM AN NINH, HÒA 
BÌNH NƯỚC MỸ BẰNG BỨC TƯỜNG BIÊN GIỚI MỸ-MỄ KIÊN CỐ, CẢI TỔ 
LUẬT DI TRÚ, KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ NGƯỜI DI DÂN.  
 
CHỈ MỘT VỊ TỔNG THỐNG DUY NHẤT THỰC HIỆN ĐƯỢC VIỆC 

NÀY! TRUMP! TRUMP! 
 

Chân Thành Cảm Ơn Quý Vị Cử Tri Người Hoa-Kỳ Gốc Việt Nam. 
Đã ủng hộ và bầu cho ứng cử viên tổng thống Donald J. Trump. 

 
Hình Ảnh Bên Dưới 
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VOTE FOR 
TRUMP! 

WHY? 
 
@ TRUMP MAKE AMERICA GREAT 
 AGAIN. 
@ TRUMP: DARE TO SAY, DARE TO DO. 
@ TRUMP STRONG U.S. 
 COMMANDER-IN-CHIEF. 
@ FREE WORLD EXPECTED TRUMP 
 COMMANDER-IN-CHIEF. 
@ ILLEGAL IMMIGRANT, DRUG 
 DEALERS, GANGSTERS, 
 TERRORIST, DICTATOR AGENT, 
 COMMUNIST MEMBERS SCARE 
 TRUMP. 



@ TRUMP HIGH INTELLEGENT, 
SUCCESSFUL BUSINESSMAN  NOT MANY 
PEOPLE MAY DO WHAT HE DID. 
@ TRUMP GOOD-BYE CHINA 
@ THE AMERICAN BELIEVED STRONG 
 WEAPON, STRONG ARMED FORCES, 
 OF COURSE, WE NEED A STRONG 
 COMMANDER-IN-CHIEF, TO KEEP THE 
 WORLD PEACE AND SECURITY. 
 (DON'T LET POLITICAN LIAR, 
 SCARE YOU, MADE FALSE 
 THREATENED a STRONG 
 COMMANDER-IN-CHIEF WAS 
 DANGEROUS MAN) 
@ TRUMP WAS A GOOD CREATOR  
 WHO AMERICAN PEOPLE NEED HIM. 
 

@ TRUMP: ANOTHER RONALD 
 REAGAN. 
 



Thank You 

For Your Supported and  Voted for Trump! 
 

TRUMP-EAGLE 

A POLITICAL HISTORICAL PAINTING  

By McBlan Lee. 

2016 U.S. Election Memorial Art. 
 Good Luck To You 

Mr. Trump! 
Keeping: MAKE AMERICA GREAT 

AGAIN! 
 

This ad paid by Mr. Trump's Am/Viet Supporter group. 


