
Mười lý do tại sao DemoKKKrats không thể đánh cắp năm
2022 . . . mặc dù chắc chắn họ sẽ cố gắng bằng mọi cách.
Larry Schweikart

Có lẽ nhận xét phổ biến nhất mà tôi nghe hoặc đọc từ những người bảo thủ là mặc dù
cuộc bỏ phiếu tuyệt vời và mặc dù xu hướng vấn đề là 100% chống lại DemoKKKrats
trong vòng bầu cử này, "DemoKKKrats sẽ đánh cắp cuộc bầu cử."
Như Thomas Sowell đã từng nói, “Tôi không có niềm tin vào thị trường chứng khoán.
Nhưng tôi có bằng chứng về thị trường chứng khoán ”. Đó là chính trị. Tôi không tin
rằng DemoKKKrats sẽ thất bại, nhưng tôi có bằng chứng.

1. Năm 2020 là một điều duy nhất có thể xảy ra bởi vì nó là a) bất ngờ, b) ở giữa thời kỳ
Virus Trung Quốc, c) cùng với một ứng cử viên không nổi tiếng. Năm 2022 sẽ không
phải là điều bất ngờ đối với bất kỳ ai: Đảng Cộng hòa đã thực sự ban hành luật liêm
chính của cử tri, tuyển dụng những người theo dõi cuộc thăm dò, chuẩn bị luật sư và
thực hiện nhiều điều khác—- nếu không muốn nói là hầu hết —- những việc đáng lẽ họ
phải làm vào năm 2020.

2. Virus Trung Quốc sẽ không hoạt
động. "Nhưng . . . nhưng . . . họ đang
phát hành một loại Virus Trung
Quốc khác. ” Sẽ không thành vấn đề
nếu dù họ phát hành bệnh phong cùi.
Người Mỹ sẽ không quay trở lại tình
huống bị đóng cửa / bị lừa dối nữa.
Một số CEOS đã ngầm tuân theo các
quy tắc maskie / vax vì lo sợ rằng
gubment sẽ làm hỏng chúng. Bây giờ,
gần như đã bị hủy hoại, họ không có
động lực để gắn bó với Tiến sĩ

Fallacy và Lữ đoàn Fear Fuhrer. Nhưng ngoài ra, để có hiệu quả, một loại Virus Trung
Quốc mới sẽ phải chết nhiều hơn so với lần đầu tiên và điều này có nguy cơ tiêu diệt
giới tinh hoa cầm quyền lần này—- khi ngay cả những kho ivermectin và HCQ tư nhân
của họ cũng không cứu được họ. Nhược điểm là quá cao, nhược điểm cũng có thể là
thấp.

3. Vào năm 2020, người Mỹ đã làm
những gì mà người Mỹ thường làm. Họ
đã bỏ qua sự gian lận. Họ làm điều này
vì (hợp lý hóa rằng Trump có thể đã
làm gì đó với Virus Trung Quốc) nhiều
người đã đổ lỗi cho Trump; nền kinh tế
đã đi vào bế tắc; và bản thân Trump
cũng chưa bao giờ đánh giá cao sự ưu
ái của mình lên trên những điều không
thể nghi ngờ của mình, chứ đừng nói



đến phạm vi của Reagan / Clinton / Obama.

Sẽ thật là không thể nếu kéo DemoKKKRat đánh cắp chống
lại một người nào đó, chẳng hạn như mức độ nổi tiếng của Reagan hoặc Obama. Đột
nhiên, sự ồn ào từ phía MAGA sẽ được phóng đại và tăng lên bởi "tầng lớp trung lưu", và
các cuộc điều tra thực ra, thực tế sẽ được thực hiện ngay sau đó. Nhưng nhiều người Mỹ
dễ dàng nói rằng “Trump xứng đáng với điều đó” và giả vờ như điều đó không xảy ra.
Thomas Jefferson đã viết trong Tuyên ngôn rằng “tất cả đều chứng minh rằng nhân loại
dễ chịu đựng hơn, trong khi các tệ nạn có thể chịu đựng hơn là tự khắc phục bằng cách
xóa bỏ các hình thức mà họ quen thuộc.” Winston Churchill lặp lại rằng nói rằng "Người
Mỹ có thể được tin tưởng để làm điều đúng đắn sau khi họ đã cạn kiệt tất cả các lựa
chọn khác." Trong trường hợp này, người Mỹ rất nghi ngờ có gian lận, như đã thấy
trong cuộc thăm dò ý kiến sau năm 2020, nhưng về bản chất họ nói, "Đừng để nó xảy ra
lần nữa." Đây là một phản ứng thông thường.

4. Nhiều tiểu bang và địa phương đã đều đặn ban hành luật liêm chính của cử tri. Chúng
ta sẽ xemmức độ hiệu quả của chúng ra sao, nhưng điểmmấu chốt là hiện tại có nhiều
luật liêm chính hơn so với năm 2020.

5. Bối cảnh bầu cử không chỉ "hơi hơi" có lợi cho Đảng Cộng hòa. Nó thực sự tràn ngập
có lợi như vậy. Theo cuộc thăm dò mới nhất của NPR / Marist về các vấn đề Đảng Cộng
hòa dẫn đầu với 16 điểm về kinh tế, 21 điểm về tội phạm và lạm phát, và 19 về an ninh
quốc gia. DemoKKKrats ở độ tuổi 20 trên mọi vấn đề. Đây là những con số xóa sổ. Gần
như không thể chơi khămmột cuộc bầu cử khi mọi người đều biết rằng cuộc bầu cử
thậm chí còn chưa kết thúc. Như Baris nói, “Những con số này thật tàn bạo đối với Đảng
Dân chủ. Không thể đủ nhấn mạnh về việc những con số như thế này thường quan trọng
hơn các tiêu đề tại thời điểm trong chu kỳ này. "

6. Ngược lại, vào năm 2020, Donald Trump
không dẫn đầu trong một cuộc thăm dò bầu cử
quốc gia nào. Ông đã dẫn đầu hoặc chỉ bị ràng
buộc trong một vài cuộc thăm dò ý kiến cho cử
tri đoàn. Ngày nay, Trump dẫn trước 90% các
cuộc thăm dò quốc gia và thường hơn



Rutabaga 3-4 điểm, hơn Kampuchea Harris. Điều này chuyển thành chiến thắng cử tri
đoàn năm 2024 là 350 hoặc hơn. Nhưng vấn đề là, ngay cả khi bạn—- tôi cũng vậy—-
nghi ngờ về việc thăm dò ý kiến, thì nó cho thấy nếu tất cả các cuộc thăm dò (bao gồm
cả của Richard Baris) đều theo một hướng, nó có thể đang nói điều gì đó. Nó cũng gợi ý
rằng không ai sẽ đi cùng với một vụ trộm giữa nửa đêm khác.

7. Vấn đề sách bỏ túi chiếm ưu thế. Một lý do khiến
cuộc bầu cử của Trump đã đủ gần để ăn cắp là vì
các đợt đóng cửa của Virus Trung Quốc và nạn thất
nghiệp đã tàn phá nền kinh tế và ngay cả khi công
chúng thích Trump, thì "nền kinh tế đó thật ngu
ngốc." Chỉ có Zero cơ hội thoát khỏi chuyện cực
đoan này, nhưng làm được như vậy vì nền kinh tế
chỉ ở mức trung bình, chứ không phải là toàn bộ bế
tắc như ngày nay. Rõ ràng là mọi người thực sự đổ
lỗi cho Biteme và DemoKKKrats vì dầu khí đốt cao,

tình trạng thiếu lương thực, giá mướn người làm tăng và các vấn đề về chuỗi cung ứng,
bất chấp những nỗ lực thảm hại của chính quyền chính này đã đổ lỗi cho Vladimir Putin.

8. Đây chính là mấu chốt: Năm 2020 không chỉ là về các vấn
đề túi tiền dành cho giới trung lưu chưa chín chắn mà còn về
các vấn đề xã hội. Cuộc bầu cử Glenn Youngkin ở Virginia và
cuộc đua rất xít sao ở New Jersey đã chứng minh điều này.
Phần lớn các bậc cha mẹ theo chủ nghĩa chính trị, những
người ít chú ý đến các câu chuyện chính trị hàng ngày đã
xuất hiện tràn ngập khi các chính sách ảnh hưởng đến con
cái của họ. Theo phân tích sau bầu cử với các chiến lược gia
của Glenn Youngkin, họ đã vẽ DemoKKKrats là phái cấp tiến,
nói về quá khứ của mọi người. Như một chiến lược gia đã nói,
điều đó chắc chắn không giúp ích được gì cho DemoKKKrats
khi họ nói “cha mẹ không nên tham gia vào việc giáo dục con

cái của họ. Do những điều này - "lý thuyết về chủng tộc quan trọng", hoặc lựa chọn giữa
lý thuyết kỳ thị cực đoan hoặc chọn độc dược quan trọng hơn- tất cả các vấn nhằm giải
quyết đều đưa vào cuộc sống thực tế hàng ngày của cử tri. " Hay mới đậy toàn bộ vấn đề
groomer đang nghiêng hẳn về phía Disney. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 70%
đồng ý với luật chống groomer của Florida.

9. Điều này đưa ra một điểm cuối
cùng: sớm hay muộn thì các tập
đoàn chỉ đơn thuần là để tồn tại sẽ
phải lùi lại chương trình nghị sự
về quyền của những người đồng
tính luyến ái cánh tả. Sự thất bại
của Disney, với việc công ty mất
34 tỷ đô la kể từ khi bắt đầu chống
lại luật groomer, chỉ là phần nổi



của tảng băng chìm. Victor Davis Hanson đã lập luận rằng một thiết lập lại tuyệt vời
thực sự đang đến nhưng không phải là điều mà những người theo chủ nghĩa toàn cầu và
DemoKKKrats mong đợi. Khả năng hỗ trợ và hỗ trợ của tập đoàn DemoKKKrats có thể
không kết thúc, nhưng chắc chắn sẽ phải nhận một đòn giáng mạnh vào chúng.

10. Cuối cùng, mức độ khó hiểu và sự khinh bỉ của công
chúng đối với Kẻ biến thái mất trí nhớ trong Nhà Trắng
ở mức không thể chấp nhận. Một số cuộc thăm dò cho
thấy Biden ở trung tuần 30. Ông ta chỉ tỉnh táo ổn định
trong một vài ngày, sau đó lại ngớ ngẩn thêm hơn trước.
Với tốc độ này, ông ta sẽ ở độ thấp nhất vào tháng 11, ở
độ tuổi 20 thấp nhất vào ngày bầu cử 2024. Và ông ta sẽ
bị xiềng xích chặt với Đảng DemoKKKrat. Bọn truyền
thông thổ tả không thể giải thoát ông ta dù là với những
chiếc khóa thần của Harry Houdini tái sinh.

Vì vậy, kết luận của tôi là mặc dù chắc chắn cả năm 2016 và 2020 đều dạy chúng ta bất
cứ điều gì có thể xảy ra, nhưng chúng ta phải làm việc với những bằng chứng mà chúng
ta có. Phải, DemoKKKrats sẽ cố gắng gian lận. Đúng vậy, các phương tiện truyền thông
thổ tả vẫn sẽ tiếp tục có thành kiến hơn bao giờ hết. Nhưng tôi thấy nó sẽ không thành
công lần này, có khi còn hoàn toàn ngược lại, tôi nghĩ nếu DemoKKKrats thử lại, nó sẽ
phản tác dụng ở mức độ mà chưa ai hiểu được. Khi Steve Bannon nói rằng chúng ta chỉ
có cơ hội “chỉ có một lần trong thế hệ” để tiêu diệt Đảng DemoKKKrat, ông ấy đã không
còn quá xa vời với thực tế. Nhưng nó sẽ đòi hỏi yêu cầu sự hợp tác của chúng ta—- điều
mà cho đến nay đều rất vui khi chúng ta tự nguyện đóng góp sức lực của chúng ta vào
việc chung này.
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Ten Reasons Why the DemoKKKrats Can't Steal
2022
. . . although certainly they'll try.
Probably the most common comment I hear or read from conservatives is that
despite terrific polling and despite issue trends being 100% against DemoKKKrats
this cycle, “the DemoKKKrats will steal the election.”
As the great Thomas Sowell once said, “I don’t have faith in the market. I have
evidence about the market.” So it is with politics. I don’t have faith the
DemoKKKrats will fail, but I do have evidence.

1.
2020 was a one-time thing because it was a) a surprise, b) in the middle of
the China Virus, c) with an unpopular candidate. 2022 will not be a surprise
to anyone: Republicans have actually enacted voter integrity laws, recruited
poll watchers, prepared lawyers, and done many—-if not most—-of the
things they should have done in 2020.

2.

2. The China Virus will not be in play. “But . . . but . . . they’re release another
China Virus.” Won’t matter if they release leprosy. Americans will not go back to
another lockdown/maskiephied situation. Some CEOS tacitly went along with the
maskie/vax rules out of fear the gubment would ruin them. Now, having nearly
been ruined, they have no incentive to tag along with Dr. Fallacy and the Fear
Fuhrer Brigade. But also, to be effective, a new China Virus would have to be
much deadlier than the first, and this risks taking out the ruling elites this time—-
when even their own private stocks of ivermectin and HCQ won’t save them. The
downside is way too high, the downside way too low.

3. In 2020, Americans did what Americans often do. They ignored the fraud. They
did this because (rationalizing that Trump could have done something about the
China Virus) many blamed Trump; the economy went into the crapper; and
Trump himself had never gotten his favorables above his unfaborables, let alone
in the Reagan/Clinton/Obama range.

It would have been darn near impossible to pull of the DemoKKKRat Steal against
someone with, say, Reagan’s or Obama’s level of popularity. Suddenly the clamor
from the MAGA side would have been magnified and swollen by “middle
America,” and actual, real investigations would have followed. But it was easy for
many Americans to say, “Trump deserved it” and pretend it didn’t happen.
Thomas Jefferson wrote in the Declaration that “all experience hath shewn that
mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right
themselves by abolishing the forms to which they are accustomed.” Winston
Churchill echoed that saying “The Americans can be counted on to do the right



thing after they’ve exhausted all other options.” In this case, Americans strongly
suspected there was fraud, as seen in post-2020 polling, but in essence said,
“Don’t let it happen again.” This is a common response. New Yorkers in the 1850s
put up with a grossly corrupt Tweed Ring until finally, as Cousin Eddie said in
“Christmas Vacation,” “Shitter’s full.”

4. Many states and localities have steadily enacted voter integrity laws. We’ll see
how effective they are, but the bottom line is that there are more now than in
2020.

5. The election landscape is not just “slightly” in the Republicans’ favor.
It’s overwhelmingly so. According to the latest NPR/Marist poll on
issues Republicans hold a whopping 16-point lead on the economy, 21-point lead
on crime and inflation, and 19 on national security. The DemoKKKrats are in the
20s on every issue. These are wipeout numbers. Darn near impossible to hoax up
an election when everyone knows it’s not even close. As Baris says, “These
numbers are brutal for Democrats. Can't stress enough how numbers like these
often matter more than toplines at this point in the cycle.”
6. By contrast, in 2020 Donald Trump didn’t lead in a single national election
poll. He led or was tied in only a couple of polls for the electoral college. Today,
Trump is ahead in 90% of the national polls, and usually by 3-4 points over the
Rutabaga, more over Kampuchea Harris. This translates into a 2024 electoral
college victory of 350 or more. But the point is, even if you—-as do I—-doubt
polling, it does suggest if all the polling (including Richard Baris’s) is in one
direction, it may be saying something. It also suggests that no one would go along
with another midnight steal.

7. Pocketbook issues dominate. One reason Trump’s election was close enough
to steal was that the China Virus lockdowns and unemployment had ravaged the
economy, and even if the public liked Trump, “it’s the economy stupid.” Only Zero
escaped this maxim, but did so because the economy was only moderately bad,
not Total Suck as it is today. It is also abundantly clear that people do indeed
blame Biteme and the DemoKKKrats for high gas, food shortages, rising rents, and
supply chain issues, despite the administration’s pathetic efforts to blame
Vladimir Putin.

8. This is the clincher: 2020 is about not just pocketbook issues for the great
unwashed middle, but about social issues too. Virginia’s election of Glenn
Youngkin and the very close race in New Jersey proved this. Largely a-political
parents who pay little attention to daily political narratives came out in droves
when policies affecting their kids were at work. According to a post-election
analysis with Glenn Youngkin’s strategists, they painted the DemoKKKrats as the
revolutionaries, talking past the people. As one strategist said, it certainly didn’t
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help DemoKKKrats when they said “parents shouldn’t be involved in their
children’s education. And so these — “critical race theory,” or pick your
poison — all the issues we ran on play into an actual daily voter’s life.” The
entire groomer issue is tilting massively against the Disneys out there. One recent
poll showed 70% agreed with Florida’s anti-groomer laws.

9. This brings up one last point: sooner or later the corporations merely to survive
will have to back off the whackadoodle leftist homosexual rights agenda. The
Disney fiasco, with the company losing $34 billion since it began fighting the anti-
groomer law, is just the tip of the iceberg. Victor Davis Hanson has argued a great
reset is indeed coming but not the one the globalists and DemoKKKrats expect.
Corporate ability to support and backstop DemoKKKrats may not end, but it will
surely take a major body blow.

10. Finally, the unlikeability and public disdain for the Demented Pervert in the
White House is at Nixonesque levels. Several polls have him in the mid-30s. He
stabilizes for a few days, then slips some more. At this rate he’ll be in the low 30s
by November, in the low 20s by election day 2024. And he is chained at the waist
to the DemoKKKrat Party. They couldn’t escape him with lockpicks, keys, and a
reincarnated Harry Houdini.

So my conclusion is that while certainly both 2016 and 2020 taught us anything is
possible, we have to work with the evidence we have. Yes, DemoKKKrats
will try to cheat. Yes, the Hoax News media will be as biased as ever. I don’t see it
working this time, and quite the contrary, I think if the DemoKKKrats try it again,
it will backfire to the degree no one yet even fathoms. When Steve Bannon says
we have a “once-in-a-generation” opportunity to eradicate the DemoKKKrat Party,
he’s not too far off. But it will require their cooperation—-which so far they’ve
been all too happy to provide.
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