The most unappreciated President in U.S. history

This post is not open for debate. I have listened to everyone else hatred, rhetoric and
outright lies for the last four years, so now I am having my say.
If you don’t like it, you know where the delete button is.
Let me be clear, I am not a Biden fan. I think he is corrupt, a liar, a racist bigot, is in
bed with China and probably suffering from dementia. He has done nothing to
improve anything in his 47-year political career.
All liberals/ Dems want to know what has Trump done in the past 4 years? Let me tell
you....
The "arrogant" in the White House brokered four Middle East Peace Accords,
something that 71 years of political intervention and endless war failed to produce.
The "buffoon" in the White House is the first president that has not engaged us in a
foreign war since Eisenhower.
The "racist" in the White House has had the greatest impact on the economy, bringing
jobs, and lowering unemployment to the Black and Latino population of ANY other
president. Ever.
The "liar" in the White House has exposed the deep, widespread, and long-standing
corruption in the FBI, the CIA, the NSA, and the Republican and Democratic parties.
The "buffoon" in the White House turned NATO around and had them start paying
their dues.
The "fool" in the White House neutralized the North Koreans and stopped them
sending missiles toward Japan, and threatening the West Coast of the US.

The "xenophobe" in the White House turned our relationship with the Chinese around,
brought hundreds of businesses back to the US, and revived the economy.
This same “clown” lowered your taxes, increased the standard deduction on your IRS
return from $12,500 to $24,400 for married couples and caused the stock market to
rise to record levels, positively impacting the retirement accounts of tens of millions
of citizens.
The “clown” in the White House fast-tracked the development of multiple COVID
Vaccines which are now available or will be soon. And yet we still don't have a
vaccine for SARS, Bird Flu, Ebola, or a host of diseases that arose during previous
administrations.
The “clown” in the White House rebuilt our military which the Obama administration
crippled and fired 214 key generals and admirals in his first year of office.
I got it, you don't like him. Many of you utterly hate and despise him. How special of
you. He is serving you and ALL the American people. What are you doing besides
calling him names and laughing about him catching the China virus? Some of you
were even hoping that COVID would be the cause of his demise. (Ah, the left. The
party of “tolerance”. )
Please educate me again as to what Biden has accomplished for America in his 47
years in office, besides making the whole Biden family richer? By the way, where is
Hunter?
I’ll take the “clown” any day versus a fork tongued, smooth talking hypocritical
corrupt liar.
I want a strong leader who isn’t afraid to kick some butt when needed. I don’t need a
fatherly figure. I don’t need a liar. That's what Hollywood, CNN, MSNBC, ABC,
NBC, CBS, CNN and the New York Times are for.
Call me a chump, a racist, or part of the basket of deplorable. I do not care!
God bless Donald Trump - the best, most unappreciated President in U.S. history.
Feel free to copy/paste, I did.

Cho những ai gọi TT Trump là "thằng hề" "thằng khùng v.v. rất nên đọc bài dưới
đây, hay lắm !
Nếu bạn tạm ngưng đọc báo cánh tả, bình tĩnh lại bạn sẽ thấy:
- "Kẻ hung hăng" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung sao đã làm trung gian đi đến Hiệp
ước Hòa Bình Trung Đông - điều mà 71 năm nay không làm được bất chấp bao nhiêu
can thiệp về chính trị và chiến tranh.
- "Kẻ hung hăng" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung là tổng thống đầu tiên, sao lại không
đem nước Mỹ can dự vào cuộc chiến tranh nào tính từ nhiệm kỳ của Eisenhower đến
nay.

- "Thằng kỳ thị chủng tộc" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung là nhân tố quan trọng nhất
về mặt kinh tế, sao lại đem lại việc làm, giảm thất nghiệp ở khu vực người da đen và
Latino nhất so với tất cả các đời tổng thống tiền nhiệm.
- "Thằng nói dối" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung đã phơi bày cho công chúng thấy sự
tham nhũng sâu đậm, rộng khắp, và từ nhiều năm nay, của FBI, CIA, NSA, và cả hai
đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
- "Thằng hề" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung đã thay đổi NATO một trăm tám mươi
độ, bắt các thành viên phải đóng khoản trách nhiệm tài chính của họ thay vì dùng tiền
thuế của dân Mỹ cáng đáng cho họ.
- "Thằng khùng" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung đã làm Bắc Hàn không còn hung
hăng, không còn bắn tên lửa sang Nhật Bản và hăm dọa Bờ Tây Nước Mỹ.
- "Kẻ bài ngoại" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung đã xoay đổi cục diện quan hệ Mỹ Trung Quốc, đem hàng trăm công ty trở ngược về Mỹ, làm nền kinh tế sôi động trở
lại.
- "Thằng hề" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung đã giảm thuế cho bạn, làm gia tăng
khoản khấu trừ thuế của bạn từ $12,500 lên $24,400 cho các cặp vợ chồng, và khiến
cho chứng khoán tăng lên những mức kỷ lục, ảnh hưởng tích cực đến lương hưu của
hàng chục triệu công dân.
- "Thằng hề" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung đã đốc thúc việc sản xuất nhiều loại
vaccine chống Covid. Bạn đừng quên rằng chúng ta vẫn chưa có vaccine cho các
bệnh SARS, Cúm gia cầm, Ebola và các chứng bệnh đã bộc phát trong các nhiệm kỳ
tổng thống trước.
- "Thằng hề" ở (Nhà Trắng) Toà Bạch Cung đã tái xây dựng quân đội, bạn đừng quên
rằng quân đội nước Mỹ đã trở nên què quặt dưới nhiệm kỳ Obama. Bạn có biết rằng
chỉ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Obama đã sa thải 214 tướng lĩnh và đô đốc
trọng yếu?
Tôi biết có nhiều người không thích Trump, thậm chí ghét cay ghét đắng và khinh bỉ
ông ấy. Bạn thật đặc biệt. Khi ông ấy hết lòng phục vụ dân Mỹ, thì bạn “hồ hỡi” và
nguyền rủa khi ông ấy nhiễm Covid. Cánh tả, là "đảng của sự bao dung", còn mong
ấy chết đi nữa kia.
Xin hãy cho tôi biết, 47 năm trong sự nghiệp chính trị của Biden thì ông ấy làm được
gì ngoại trừ làm cho gia tộc của mình giàu lên? À mà con trai ông ấy Hunter đâu rồi
nhỉ?
Tôi thà chọn một gã hề như Trump còn hơn là một gã dẻo miệng khéo ăn khéo nói,
dối trá, tham nhũng và đạo đức giả.
Tôi thà chọn một lãnh tụ mạnh mẽ, khi cần thì sẵn sàng đuổi việc những quan chức
thiếu năng lực.

Tôi không cần một người ra vẻ như cha tôi. Tôi không cần một gã nói dối. Khi cần
một người như thế tôi sẽ bật các kênh của Hollywood, CNN, MSNBC, ABC, NBC,
CBS, CNN hoặc New York Times.
Bạn cứ gọi tôi là cuồng, là kỳ thị chủng tộc, hoặc là đồ ăn hại. Tôi không (quan tâm)
bận tâm.
Xin Chúa ban phước cho Trump - vị tổng thống xuất sắc nhất, và bị quên ơn nhất
trong lịch sử nước Mỹ.
Bạn hãy cứ thoải mái copy và chia sẻ bài này, như tôi đã làm.
Đến đây, những ai đã hồ đồ gán cho TT những danh từ xấu xa một cách hỗn xược mù
quáng, vô ý thức có tìm được lý do nào để báng bổ những thành tích trên hay không?
Xin quý vị hãy vận động lương tri của mình một cách công tâm, không thiên vị, xu
hướng để sám hối đi thì sẽ không bị xã hội phỉ nhổ, lương tâm sẽ được thanh thản
không ân hận sau nầy…

