Jon Voight Một Nghệ Sĩ Chân Chính tuyên Bố về Trump và bọn
Dân Chủ
“Hollywood đã bị Tàu Cộng Mua Rồi”

Jon Voight (sinh năm 1938) là cha của nữ diễn viên Angelina Jolie và nam diễn
viên James Haven. Ông là một nghệ sĩ đã đoạt giải Oscar. Ông cũng đã giành
được bốn giải Quả Cầu Vàng và cho đến nay đã được đề cử lãnh giải Oscar 11
lần.
Jon Voight Cha của Angelina Jolie

Cách đây không lâu ông quyết định nói ra sự thật về Dân
Chủ và cánh Tả:
1. Ông nói: Hỡi những người bạn của tôi, chúng ta hãy sát cánh cùng nhau. Quý vị có thấy được sự giả
dối trơ trẽn của cánh Tả về đại dịch virus?
Đây không phải lần đầu tiên có đại dịch, mà đó là chuyện đã xảy ra nhiều lần. Nếu quý vị nhìn vào con số, quý
vị sẽ thấy nó được kê khai giả mạo gấp nhiều lần so với thực tế. Sự thật là, nó không có gì khác biệt so với
các đại dịch trước đó. Đó chỉ là một cái cớ tạo ra chiến tranh chống lại TT Trump.
TT Trump đã hoàn thành nhiều điều vượt xa so với những gì chúng ta mong đợi Lý do mà họ (cánh Tả)
chống Trump là vì họ muốn hủy hoại nền dân chủ và tự do của chúng ta. Tôi ở đây để cảnh báo quý vị
về điều này. Nếu quý vị không thức tỉnh, quý vị sẽ chìm trong sự lừa dối và sự tự do của quý vị sẽ bị tước
đoạt, công lý sẽ không còn. Bởi vì quý vị đã tin vào sự tuyên truyền của Cánh Tả.
Do Or Die – John Voigth – part 1
https://twitter.com/jonvoight/status/1290750760142041089?s=21&fbclid=IwAR0cFbQDk47sGcbQOH40UlrAaD
bbdRew0cYOzWmcwsD7K6GmalfqXuwBQo0
2. Tôi cầu nguyện cho tất cả quý vị trước Chúa, hãy để ý mọi chuyện xung quanh mình. Nếu quý vị muốn
biết sự thật, hãy mở rộng trái tim và đôi mắt mình. Nền kinh tế của chúng ta chưa bao giờ phồn
thịnh được như thế (trước khi đại dịch xảy ra)... Chúng ta là người Mỹ hãy đứng về phía sự thật.
Chúng ta PHẢI THẮNG ở cuộc bầu cử Tháng 11 tới. Bởi vì Tổng Thống Trump đang chiến đấu vì
chúng ta, vì sự thật, vì sự tự do. Đó là ý Thiên Chúa. Và tôi biết Người sẽ không để cánh Tả hủy
hoại điều này.
Do Or Die – John Voigth – part 2
https://twitter.com/jonvoight/status/1290751211067437056?s=21&fbclid=IwAR08cksa5qznk5atu-KDJZlqZQLq8bkDwh1Dtagm_puf9YG8ihPXvGnvQI
3. Video sau, ông nói rõ cánh Tả (Left Wing) muốn phá hủy nước Mỹ và quyền tự do tối thượng của
người dân Mỹ. Cánh Tả cũng muốn bỏ đi tu chánh án số 2 về quyền sở hữu súng để tự vệ của dân
Mỹ, đó chính là điều không thể chấp nhận. Ông kêu gọi mọi người hãy bỏ phiếu cho Tổng Thống
Trump vào ngày 3 Tháng 11 để ngài bảo vệ nước Mỹ - the land of freedom!
Faith and Trust – John Voigth
https://twitter.com/jonvoight/status/1286055348973867008?s=21&fbclid=IwAR1O0DDaIdfmNjO0BKhFmZ3gaJN1NeRE7r3KGXA4wHDWZAj3vu-pTDclRs

4. Tuyên bố của ông về niềm tự hào của nước Mỹ từ khi lập quốc năm 1776 tới bây giờ, đó là món quà
của Thượng Đế. Ông nói thế hệ cha anh đã hi sinh vì đấu tranh cho tự do và dân chủ, xây dựng
lên biết bao công trình vĩ đại, cơ sở hạ tầng và nền văn minh nhân loại, hãy tiếp tục làm cho nước
Mỹ tiến bước và không để bọn Ma Quỷ phá hoại nước Mỹ. Phải để cho thế hệ con trẻ biết về lịch sử
hào hùng của nước Mỹ và đó là sự thật.
A gift from God – John Voigth
https://twitter.com/jonvoight/status/1281227074057822211?s=21&fbclid=IwAR0OZ8v29l8PjBOAuedcUoLbdVY
-WMJt8EP_KAFJFseuunrAgqQxPxQCKJ0

