Chiến thắng vang dội của TT Trump khi ban hành lệnh cứu trợ - đây là lý do tại sao
Pelosi, Schumer rất khổ sở

Tổng thống hiểu được sự cấp thiết phải cứu trợ ngay - và ông ấy hiểu bọn Dân Chủ
cứng đầu tại Hạ viện
Một cú đấm knockout tuyệt vời làm sao!
Tổng thống hiểu được sự cấp thiết phải cứu trợ ngay - và ông ấy hiểu bọn Dân Chủ
cứng đầu tại Hạ viện
Một cú đấm knockout tuyệt vời làm sao!
Tức giận khi các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Nancy Pelosi và Chuck Schumer ngăn
cản một dự luật giúp người Mỹ vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19, Tổng thống
Trump đã bước lên và hoàn thành công việc, tất cả đều một mình.
Cuối tuần qua, ông đã ban hành bốn lệnh nhằm gia hạn cứu trợ thất nghiệp cho hàng
triệu người không có việc làm, bảo vệ nhiều người khỏi bị đuổi khỏi nhà, tiếp tục
giảm khoản nợ cho sinh viên, đình chỉ thuế cho giới chủ nhân và những người có thu
nhập dưới 100.000 đô la. Nó có thể không đủ, nhưng nó còn nhiều hơn những gì đảng
Dân chủ đưa ra.
Điều này khiến Chủ tịch Hạ viện Pelosi, D-Calif., và lãnh đạo thiểu số Thượng viện
Schumer, D-N.Y., rất, rất khốn khổ. Pelosi gọi các biện pháp của Trump là "ảo
tưởng". Xin lỗi nhé, bà chủ tịch Hạ viện, đối với những gia đình đang gặp khó khăn,
việc trả thêm $ 400 mỗi tuần cho thất nghiệp là hoàn toàn có thật, và vô cùng hoan
nghênh.
Tổng thống đã chận đảng Dân chủ lại - làm thế nào họ có thể thách thức mệnh lệnh
của ông hoặc tước bỏ quyền lợi được ủy quyền của ông từ người dân? Bộ đôi phụ bạc
than vãn rằng Trump “vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng hoặc tính cấp bách
của cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe mà các gia đình lao động phải đối mặt”.

Ngược lại, tổng thống hiểu rất rõ sự cấp bách, và ông hiểu bọn Dân Chủ cứng đầu tại
Hạ viện
Thay vì thỏa hiệp về luật ngay lập tức giúp người Mỹ bị ảnh hưởng bởi virus
coronavirus, Pelosi và Schumer lại ưu tiên các vấn đề không liên quan đến sự tồn
vong của quốc gia. Họ đã nằng nặc đòi cấm các yêu cầu về ID và xác minh chữ ký
đối với cử tri - các biện pháp, như tổng thống đã chỉ ra, sẽ khuyến khích gian lận gia
tăng trong các cuộc bầu cử của chúng ta và đảng Cộng hòa sẽ không bao giờ chấp
nhận.
Pelosi và Schumer chủ yếu phản đối vì họ muốn đánh phá nền kinh tế Hoa Kỳ. Các
thành viên Đảng Dân chủ biết rằng việc tạo ra việc làm là thành tựu nổi bật của
Trump và cũng là vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri. Bằng cách ngăn chặn đợt
kích thích tiếp theo, họ cố tình phá hoại an ninh tài chính của hàng chục triệu người
Mỹ.
Họ không quan tâm; ưu tiên của họ là đánh bại Tổng thống Trump. Người dân Mỹ
chết tiệt.
Nhưng các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ không tự tin rằng họ sẽ lật đổ Trump vào
tháng 11 tới sao? Đó không phải là thông điệp gần đây của họ sao? Rằng chúng ta
(Dân chủ) sẽ không chỉ thấy một làn sóng xanh, mà còn là một cơn sóng thần xanh,
chiếm lấy Thượng viện cũng như phủ tổng thống?
Sự lạc quan giả tạo đó hoàn toàn được tạo ra nhằm mục đích giảm thiểu số cử tri đi
bầu và gây quỹ từ các đảng viên Cộng hòa chán nản. Đảng Dân chủ biết rằng sự ủng
hộ cho ứng cử viên của họ đã giảm dần.
Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy vị trí dẫn đầu của Joe Biden đang tụt dốc cả trên phạm
vi quốc gia và ở các tiểu bang tối quan trọng. Vào cuối tháng 7, điểm trung bình của
Real Clear Politics trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc đã giúp ông dẫn đầu 9
điểm; khoảng cách đó bây giờ là sáu điểm. Hai trong số các cuộc thăm dò mới nhất
cho thấy Biden chỉ dẫn trước 3 điểm.
Biden cũng đang mất dần vị thế ở các bang có lập trường không rõ ràng (swing states)
như Wisconsin, Florida và Michigan.
Đảng viên Dân chủ đã nghiên cứu những cuộc thăm dò này. Họ biết rằng cuộc đua
này sẽ kết thúc, đó là lý do tại sao họ phải giữ cho nền kinh tế suy thoái. Điều cuối
cùng họ muốn là một biện pháp kích thích khác sẽ bơm thêm tiền vào túi của cử tri.
Các đảng viên đảng Dân chủ khiếp sợ rằng bất chấp căn bệnh dịch kinh khiếp, các
cuộc cấm cửa liên tục từ các thống đốc bang Dân chủ và thị trưởng thành phố Dân
chủ, các công đoàn giáo viên từ chối đi làm trở lại, và bất chấp các cuộc bạo động đã
khiến nhiều thành phố của chúng ta bị rối loạn, nền kinh tế đang sống lại.
Các nhà kinh tế và nhà đầu tư chết lặng trước khả năng phục hồi của người tiêu dùng
Mỹ. Gần như mọi báo cáo kinh tế trong những tuần gần đây đều đánh bại các dự báo,
bao gồm cả số lượng việc làm gần đây nhất. Có 1,8 triệu việc làm được tạo ra trong

tháng Bảy; các chuyên gia dự đoán chỉ có 1,6 triệu.
Thành tích vượt mức phản ánh bản chất chưa từng có của cuộc suy thoái. Đất nước
này chưa bao giờ tự nguyện đóng cửa cửa hàng, nhưng đó là những gì các chính trị
gia của chúng ta đã làm để chống lại virus. Chúng ta có thể không bao giờ biết liệu
đó có phải là câu trả lời chính xác hay không. Kinh nghiệm của Thụy Điển cho thấy
rằng các biện pháp hà khắc như vậy có thể không cần thiết. Ai mà biết được?
Những gì chúng ta biết là các đảng viên Đảng Dân chủ đã rất thích thú khi nhìn thấy
những thành tựu của Trump - tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 50 năm, thu
nhập và tăng trưởng tăng, sản xuất tăng vọt - bị chôn vùi trong đống đổ nát của
coronavirus. Họ sợ hãi rằng tổng thống có thể làm điều đó một lần nữa, đúng lúc cho
cuộc bầu cử.
Họ lo lắng cũng đúng thôi. Các cuộc khảo sát cho thấy hàng tồn kho đang ở mức thấp
nhất trong sáu năm, điều này đang thúc đẩy ngành sản xuất tăng cao hơn. Chỉ số nhà
quản lý mua hàng sản xuất ISM cho tháng 7 đã công bố kết quả tốt nhất kể từ tháng 3
năm 2019 khi tăng lên 54,2 từ 52,6 vào tháng 6 và đứng đầu ước tính đồng thuận là
53,6. Các đơn đặt hàng mới cũng tăng nhanh.
Nhà ở đang bùng nổ và doanh số bán xe tăng mạnh. Thu nhập của công ty, mặc dù bị
ảnh hưởng bởi việc ngừng hoạt động, nhưng vẫn tốt hơn dự kiến   và các ước tính
cho số dư của năm đã tăng cao hơn đáng kể.
Các ca nhiễm COVID-19 dường như đã đạt đến đỉnh điểm, khả năng virus nầy hồi
sinh, tác uy, tác quái không còn nữa.
Ngoài ra, Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất chứng kiến   hoạt động tăng
tốc trở lại. Trung Quốc và Châu Âu cũng đang có xu hướng cao hơn.
Theo Ed Hyman của ISI Evercore, “Chỉ trong ba tháng, chỉ số PMI tổng hợp toàn
cầu giảm 26 điểm. Và chỉ trong ba tháng, nó đã tăng trở lại 25 điểm, lên 50,8. Hầu
như không ai mong đợi sự phục hồi nhiều như vậy, điều này giúp giải thích tại sao thị
trường chứng khoán lại tăng mạnh ”. Lưu ý rằng bất kỳ phần đọc nào trên 50 tín hiệu
đều mở rộng.
Lần gần đây nhất, kinh tế Mỹ phát triển, tăng trưởng của Hoa Kỳ tăng vọt. Điều đó có
thể xảy ra một lần nữa.
Trong khi đó, hàng triệu người Mỹ đang kinh hoàng trước sự tàn phá ở Portland,
Seattle, Minneapolis và các thành phố do đảng Dân chủ quản lý sai lầm. Việc thúc
đẩy giải tán cảnh sát và thả tội phạm ra khỏi tù đã buông thả cho tội phạm bạo lực ở
các thành phố như New York, nơi đã cố gắng giữ an toàn cho đường phố trong nhiều
năm. Điều này không giúp ích gì
cho Biden.
Các thành viên đảng Dân chủ hiểu rằng hỗn loạn sẽ lấy đi phiếu các cử tri. Ted
Wheeler, thị trưởng cấp tiến của cho Biden.

Các thành viên đảng Dân chủ hiểu rằng hỗn loạn sẽ lấy đi phiếu các cử tri. Ted
Wheeler, thị trưởng cấp tiến của Portland, gần đây đã cảnh báo những người bạo
loạn rằng họ không còn biểu tình nữa, mà thay vào đó họ đang cố gắng “phạm tội
giết người”; ông cũng cảnh báo họ đóng vai trò là "chỗ dựa cho chiến dịch tái tranh
cử của Donald Trump."
Hãy tưởng tượng - Wheeler không quan tâm đến việc những kẻ bạo loạn đang cố
gắng thiêu sống người trong đồn cảnh sát; ông ta không hài lòng vì những video
tường thuật cảnh bạo loạn nầy có thể giúp ích cho đảng Cộng hòa.
Đó là vị trí của đảng Dân chủ ngày nay; họ đáng bị thất bại.
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