
HUYẾT THƯ  
        Lịch sử Hoa Kỳ đã chứng minh, từ trước tới giờ , hay nói đúng hơn  từ ngày lập quốc 
đến nay, chưa có một chính phủ  “ Nhà Trắng “bị các nước  đồng minh cũng như nước thù 

địch khinh bỉ công khai như triều đại Hắc Ó  “ Obama Hillary Clinton” hiện nay. Thật là 
nhục cho quốc thể siêu cường. 

        Chúng ta hãy khách quan nhận xét tư cách các vị tổng Thống Hoa Kỳ thời cận  kỷ sẽ 
thấy rõ nguyên nhân làm cho nước Mỹ, một siêu cường , bị các nước đàn em coi thường 

Hoa Kỳ là cây dù giấy, không đủ sức che nắng che mưa khi trời giông bão.  Thử hỏi với 
hai nhiệm kỳ của vợ chồng Bill Clinton Hillary , và với tám năm cầm quyền đương nhiệm 

của ” Hắc Ó” Obama , Hillary,  v.v. đã làm được gì vĩ đại cho nước Mỹ hùng cường ?  Mười 
sáu năm cầm quyền của Đảng Dân Chủ Bill, Obama Hillary   “ ngủ vùi “ chưa đủ hay sao, 

lại muốn thêm một nhiệm kỳ nữa ? Thôi đủ rồi Bà Nội . Đừng tham  giải  Hoa Bình mà mà 
bị hóc xương . 

 
Nay nếu người dân  có cơ hội mà không biết dùng cơ hội để xoay chiều gió thì trong  tương 

lai Hoa Kỳ sẽ  còn  nắm giữ  được vị thế siêu cường  nữa hay không? Xin quý vị trả lời qua 

lá phiếu tự bàu sắp tới. 
        Chúng tôi là công dân Hoa Kỳ mong muốn cho nước Mỹ siêu cường mãi mãi, / 

Makke America Great again ,không muốn là một nước đứng hạng thứ sau Nga Tàu.   
Nếu  tỷ phủ  Trump đắc cử thì  dân Mỹ sẽ dễ dàng thành tỷ phú, không khó. In God we 

trust . 
 Trân Trọng 
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MESSAGE IN BLOOD 
U.s. history has proven, ever, or rather from the founding to the present day, yet have a 

Government, "the White House" would make the United States suffer from the allies as 
well as enemies of easy contempt openly as president "Obama Hillary Clinton" at present. 

It was a real shame for the United States. 
Let us objectively comment as the President of the United States early will see clearly the 

causes for the United States, a superpower, being the countries United States is usually 

considered junior umbrella paper, no umbrellas shading the rain when the Sun storm. Try 
asking with two terms of the couple Hillary and Bill Clinton with the incumbent ruling eight 

years of the president Obama Hillary, etc . . .  have done nothing for America superpower 
? Sixteen years of rule of the Democrats Bill Clinton, Obama Hillary "layering" or not, want 

to add a term? Whoa her grandmother. Don't take that suffer bone failure. 
Now if people have the chance without knowing the user the opportunity to rotate with 

the wind, then in the future the United States will also hold be superpower anymore or 
not? Please reply via the ballot order for the upcoming vote. 

We are u.s. citizens eager for America superpower forever, don't like to be second after 
the Russian Ship class. In God we trust. 

  
Respectfully. 
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