TT Trump diễn kịch

( phải nói là : Tay cao cờ! )

Xứ tư bản giẫy Hoài không chết, nếu đoán biết được nó lên hay xuống thì ta không
phải còng lưng trong các hãng xưởng.Có điều biết được không dễ .Ta đọc những gì
liên quan đến kinh tế cũng mở mắt thêm ra.Ông Ngô nhân Dụng báo Người Việt vừa
có câu nói đơn giản (Sáng ra bạn thấy xe tải chạy đầy đường kinh tế tăng trưởng),
chợ búa ,đông người mua ,kẻ bán ,chưng tỏ dân có tiền để mua ,thì kẻ bán phải mang
hàng ra dân mới mua chứ ,muốn có hàng phải nhờ người mang tới( xe tải).Lẩn quẩn
là vậy thôi.
DONALD TRUMP DIỄN KỊCH !

Sau khi tiếp xúc với vài người duơng tính Corona. Trò ỡm ờ lơ lửng xét nghiệm không xét nghiệm là một vở kịch lớn. Tác giả , đạo diễn đồng thời là diễn viên chính
không ai ngoài Donald Trump!
Không phải đến lúc này khi kết quả xét nghiệm ông Trump KHÔNG BỆNH vào lúc
6h30 sáng nay. Mà ngay hôm qua trong một bài viết tôi đã khẳng định ông Trump đã
bất nhiễm. Vì sao? Vì cô Nhung Hà Nội!
Cả tuần nay, Nhung đã làm tưng bừng Việt Nam và cộng đồng mạng đòi xé xác
Nhung. Vậy thì một Tổng thống có tiếp xúc với người bệnh, chưa làm xét nghiệm y tế
lại đi giao tiếp thoải mái, bắt tay vô tư với những chính khách tầm cỡ thế giới. Nếu
gây ra hậu quả thì 3 đời nhà Trump cũng không gánh nổi. Chẳng lẽ ông Trump không
biết điều này?
- Vì sao ông Trump không nhiễm?
Vì đã có Vacxin
- Đã có Vacxin tại sao Mỹ không công khai?
Vì chưa phải lúc.
- Thời điểm nào là đúng lúc?
8 tuần nữa.
- Lâu vậy để làm gì?
Để bắt thủ phạm.
Để thế giới, nhất là Châu Âu và giới tư bản Mỹ sáng mắt về sự lệ thuộc vào chuỗi
cung ứng của TQ. Từ đó cũng lệ thuộc nhiều vấn đề khác.
- 8 tuần (2 tháng) là thời gian khá dài. Liệu nền kinh tế Mỹ có ảnh hưởng gì không?
Tất nhiên là ảnh hưởng.
Tuy nhiên nội lực của nền kinh tế Mỹ là rất vững. Bằng chứng là tốc độ tăng trưởng
với mức 3-4% trong 3 năm qua và chỉ số Dow Jones kỷ lục là gốc rễ nội lực nền kinh
tế Mỹ.
Qua “cơn bệnh”, nền kinh tế Mỹ như được tiêm Vacxin, sẽ loại bỏ những virus và vi
khuẩn có hại.
Đồng thời cũng là cơ hội hiếm có để những gói hỗ trợ Nhà nước đến tay từng doanh
nghiệp, mà không vi phạm luật bảo hộ Nhà nước của WTO! (Cũng cần “cám ơn”
WHO về Công bố đại dịch toàn cầu!)
Loại bỏ vi khuẩn, được uống thuốc bổ. Thì nền kinh tế Mỹ sẽ cất cánh là hiển nhiên
không cần hỏi!
- Vậy game show này nhằm mục đích gì?
Mục đích rất lớn. Vừa gài bẩy vừa ngầm thông điệp cho những người Biết và Hiểu!
BẪY :

* Giới TTTT, Đảng Dân chủ, những người ghét Trump đã lộ mặt cho mọi người thấy
chút Nhân tính cuối cùng cũng không còn. Họ đem lòng nhỏ nhen và ác độc để thỏa
mãn tư thù cá nhân. Họ sẽ trả giá qua sự minh xét của người dân vào tháng 11 sắp
tới!
* Ngay thời điểm nhạy cảm, ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia mà
không một phản đối nào của Dân chủ.
TTTT và đảng Dân chủ như vớ được vàng: Nước Mỹ đã đến hồi tan nát! Họ vui mừng
ra mặt, bình loạn đủ điều, chỉ trích Trump thậm tệ.
Ngay cơn say hí hửng của Dân chủ. TT Trump đề xuất gói cứu trợ khẩn cấp 50
tỷ USD. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống, đề xuất của ông Trump đã được 2
lãnh đạo Dân chủ là Pelosi và Schumer ở 2 viện gật đầu cái rụp!
Lưu ý: Trong sắc lệnh khẩn cấp quốc gia có rất nhiều nội dung, trong đó quyền hành
pháp của TT được trao cho rất nhiều. Sắp tới ông Trump sẽ khai thác điểm này. 50 tỷ
đến tay người dân qua hình thức y tế, qua việc bù lương. Công trạng này ông Trump
ăn đủ!
* Một kẻ hí hửng khác cũng đã sụp bẫy. Đó là TQ.
TQ tuyên bố sẽ dừng nguồn cung nguyên liệu sản xuất thuốc và đe dọa sẽ nhấn chìm
nước Mỹ trong biển corona? Bộ mặt lưu manh đã lộ rõ.
Cầm Sắc lệnh Hành pháp trong tay, chắc chắn ông Trump không thể bỏ qua vụ này
với các công ty sản xuất thuốc của Mỹ đang mua nguyên liệu từ TQ!
THÔNG ĐIỆP NGẦM
Kết quả xét nghiệm KHÔNG BỆNH lúc 6h30 sáng nay là cú thông điệp ngầm cho
những người biết và hiểu: Tớ đã miễn nhiễm!!! Lý do các bạn hẳn đã biết, không cần
giải thích!
Nhật Bản đồng minh thân cận nhất, có lẽ bắt sóng sớm nhất đã tuyên bố: Sẵn sàng tổ
chức mà không dỡ bỏ, Thế Vận Hội sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa!
——————-/—Không hổ danh là bậc lão luyện trong làng Showbiz .
Từ sự kiện game show dậy sóng, đến những chiêu thức biến hoá và những bước chiến
lược khác người. Donald Trump đã truất phế và đè bẹp nhóm quyền lực thứ 4 (TTTT).
Đã phá bỏ và lột mặt ánh hào quang của những giải Nobel kinh tế. Và biến những
chính trị gia sa lông thành những con gà mắc dây thun!
Trần Ngọc Giàu

